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ค าน า 
 

 กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎ก าหนดนโยบาย  
และวางกรอบมาตรการ เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงกรอบแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูํการปฏิบัติ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ซึ่งเป็นหนํวยงานหลักรับผิดชอบการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับเขตพ้ืนที่ จึงได๎จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ฉบับนี้
ขึ้น  เพ่ือใช๎เป็นคูํมือในการบริหารจัดการและเพ่ือเป็นทิศทางการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และ
จุดเน๎นสูํการปฏิบัติเพ่ือความส าเร็จและบรรลุเปูาหมาย ภายใต๎วงเงินงบประมาณที่ได๎รับการจัดสรรให๎เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดและค านึงถึงผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียนเป็นหลัก   
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หวังเป็นอยํางยิ่งวํากรอบและแนวคิด 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให๎หนํวยงานในสังกัดและผู๎ เกี่ยวข๎องทุกคนใช๎เพ่ือบริหารจัดการศึกษา ตามภารกิจ 
ที่ได๎รับมอบหมายให๎บรรลุผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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สวํนที ่1 
                                                 สภาพทัว่ไป และการจดัการศกึษา  

 
1. สภาพทัว่ไป 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ตั้งอยูํเลขท่ี 71 หมูํ 4  
ต าบลนิคมห๎วยผึ้ง อ าเภอห๎วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีอ าเภอในเขตพ้ืนที่บริการทางการศึกษา  
จ านวน 7 อ าเภอ ประกอบด๎วย  

1. อ าเภอห๎วยผึ้ง   4   ต าบล 
2. อ าเภอนาคู   5   ต าบล 
3. อ าเภอเขาวง   6   ต าบล 
4. อ าเภอกุฉินารายณ์ 12  ต าบล 
5. อ าเภอนามน   5   ต าบล  
6. อ าเภอสมเด็จ   8   ต าบล 
7. อ าเภอค ามํวง   6   ต าบล 

            รวม  46   ต าบล 
 สภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
จัดการศึกษาตั้งแตํระดับกํอนประถมศึกษา ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต๎น มีโรงเรียนในสังกัด  199 
โรงเรียน (รวม 3 สาขา) จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 26,737 คน (ข๎อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 
20 กรกฎาคม 2563) 

คณะผูบ๎รหิาร 
           นายสุริยะ  ใจวงษ ์ ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
           นายปิยพงศ์  สุํมมาตย์ รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
           นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค ์ รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3       
           นางวภิา  สายรัตน์ รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3       
           นายมนตรี  จันทวงศ์ รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3       
 
ผู๎อ านวยการกลุมํ/หนวํย 

นางราตรี  พูลพัฒน์ ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ 
นายสุปัน  สุรันนา ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล                
นายประภวิษณ์ุ จิตจักร ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน 
จ.อ.ไวกูล  มะลิรส ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา   
นายเจษฎา  คะโยธา ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
นายอดิศักดิ์  ทวยลี ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นางมยุรี  ดลเพ็ญ ผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน 
นางจันทร์ฉาย  ไชยขันธ์ ปฏิบัติหน๎าที่ ผู๎อ านวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นางอาทิตยา บริพันธ์ ปฏิบัติหน๎าที่ ผู๎อ านวยการกลุํมกฎหมายและคดี 
นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี 
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ระบบการติดตํอสือ่สาร 
1. หน๎าห๎อง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 0-4386-9585 
2. กลุํมอ านวยการ 0-4386-9104   
3. กลุํมบริหารงานบุคคล 0-4386-9064 
4. กลุํมนโยบายและแผน 0-4386-9584 
5. กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 0-4386-9395 
6. กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0-4386-9281 
7. กลุํมงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0-4386-9396 
8. หนํวยตรวจสอบภายใน 0-4386-9585 
9. กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0-4386-9064 
10. กลุํมกฎหมายและคดี 0-4386-9380 
11. กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
0-4386-9394 

12. โทรสาร 0-4386-9583 
13 http://www.kalasin3.go.th/  

จ านวนบคุลกรจ านวนบุคลากร ในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 3   
ตารางที่ 1  จ านวนบุคลากร ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  

(ข๎อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค.2563) 
 

ต าแหนงํ/กลุํม จ านวน 
ผู๎บริหาร/ 
ผอ.กลุํม 

ข๎าราชการ 
ลูกจ๎างประจ า/ 

พนักงานราชการ/
ลูกจ๎างชั่วคราว 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ผอ.สพท. 1 1      
รอง ผอ. สพท. 4 3 1     
กลุํมอ านวยการ 14   1 2 3 5 3 
กลุํมบริหารงานบุคคล 9 1  1 6  1 
กลุํมนโยบายและแผน 5 1  1 3   
กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 9 1   6 1 1 
กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

14 1  3 9  1 

กลุํมงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ 11 1  1 3 1 5 
หนํวยตรวจสอบภายใน 1  1     
กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2  1  1   
กลุํมกฎหมายและคดี 2  1    1 
กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

3 1    2  

http://www.kalasin3.go.th/
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ต าแหนงํ/กลุํม จ านวน 
ผู๎บริหาร/ 
ผอ.กลุํม 

ข๎าราชการ 
ลูกจ๎างประจ า/ 

พนักงานราชการ/
ลูกจ๎างชั่วคราว 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
รวม 75 10 5 8 31 9 12 

 
จ านวนโรงเรยีน  นักเรยีน คร ูแยกอ าเภอ  
ตารางที่ 2  ตารางแสดงจ านวนโรงเรียน / ครู (ข๎อมูลนักเรียน (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 
20 กรกฎาคม 2563, ข๎อมูล ครู/บุคลากร (EMIS) ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563) 
 

อ าเภอ จ านวนโรงเรยีน จ านวนนกัเรียน จ านวนคร ู
ลูกจา๎งประจ า/ 

พนกังานราชการ/
ลูกจา๎งชัว่คราว 

ห๎วยผึ้ง 18 1,960 143 53 
นาคู 22 2,002 124 65 
เขาวง 16 2,189 148 56 
กุฉินารายณ์ 55 7,800 481 156 
นามน 20 2,874 154 64 
สมเด็จ 42 5,467 301 128 
ค ามํวง 26 4,445 

 

266 110 
รวม 199 26,737 

 

1617 632 
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หว้ยผึง้ นาค ู เขาวง กฉิุนารายณ ์ นามน สมเด็จ ค ามว่ง 

จ านวนโรงเรียน 18 22 16 55 20 42 26

จ านวนนกัเรียน 1,960 2,002 2,189 7,800 2,874 5,467 4,445

จ านวนครู 143 124 148 481 154 301 266

ลกูจา้ง 53 65 56 156 64 128 110

จ ำ
นว

น 

จ ำนวนโรงเรียน/ครู 
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จ านวนนกัเรียนจ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรยีน  
ตารางที่ 3 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน  
(ข๎อมูลนักเรียน (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 

ขนาดโรงเรียน 
โรงเรียนในสังกัด 

จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน 
ขนาดที่ 1 (นักเรียน 1 - 120 คน) 122 7,168 
ขนาดที่ 2 (นักเรียน 121 - 200 คน) 42 6,476 
ขนาดที่ 3 (นักเรียน 201 - 300 คน) 19 4,707 
ขนาดที่ 4 (นักเรียน 301 - 499 คน) 13 4,910 
ขนาดที่ 5 (นักเรียน 500 - 1,499 คน) 2 1,854 
ขนาดที่ 6 (นักเรียน 1,500 - 2,499 คน) 1 1,622 
ขนาดที่ 7 (นักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป) - - 

รวมทัง้สิน้ 199 26,737 
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ขนาดท่ี 1 ขนาดท่ี 2 ขนาดท่ี 3 ขนาดท่ี 4 ขนาดท่ี 5 ขนาดท่ี 6 ขนาดท่ี 7 

จ านวนโรงเรียน 122 42 19 13 2 1 0

จ านวนนกัเรียน 7,168 6,476 4,707 4,910 1,854 1,622 0

ขน
ำด

โร
งเ
รีย

น 
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จ านวนนกัเรียน หอ๎งเรยีน แยกอ าเภอ  
ตารางที่ 4  ตารางแสดงจ านวนนักเรียน ห๎องเรียน ปีการศึกษา 2563  (ข๎อมูลนักเรียน (DMC) ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
 

กลุํม/อ าเภอ 
กํอนประถมศึกษา ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 
ตอนต๎น 

รวมทั้งสิ้น 

นักเรียน ห๎อง นักเรียน ห๎อง นักเรียน ห๎อง นักเรียน ห๎อง 
อ าเภอห๎วยผึ้ง 227 22 1514 110 219 15 1,960 147 
อ าเภอนาคู 376 37 1384 129 242 12 2,002 178 
อ าเภอเขาวง 216 19 1666 179 307 23 2,189 221 
อ าเภอกุฉินารายณ์ 1,377 109 5792 372 631 48 7,800 529 
อ าเภอนามน 597 36 1880 123 397 21 2,874 180 
อ าเภอสมเด็จ 1,087 85 4066 282 314 19 5,467 386 
อ าเภอค ามํวง 741 57 2862 189 842 47 4,445 293 

รวมทัง้สิน้ 4,621 365 19,164 1,384 2,952 185 26,737 1,934 
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หว้ยผึง้ นาค ู เขาวง กฉิุนารายณ ์ นามน สมเด็จ ค ามว่ง 

ก่อนประถม 227 376 216 1,377 597 1,087 741

ประถมศึกษา 1,514 1,384 1,666 5,792 1,880 4,066 2,862

มธัยมศึกษาตอนตน้ 219 242 307 631 397 314 842

จ ำ
นว

นค
น 

จ ำนวนนักเรียน 
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จ านวนนกัเรียนจ าแนกรายชัน้เรียน 
ตารางที่ 5  ตารางแสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกรายชั้นเรียน (ข๎อมูลนักเรียน (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 

 ระดบัชัน้ จ านวนนกัเรียนรายชัน้ 
อนุบาล 1 
อนุบาล 2 
อนุบาล 3 

0 
1984 
2637 

รวม 4621 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

2845 
3340 
3248 
3215 
3272 
3244 

รวม 19164 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

1023 
973 
563 

รวม 2952 
รวมทัง้สิน้ 26,737 

 

 
 
 
 
 
 
 

 -
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อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
จ านวนนักเรียน - 1,984 2,637 2,845 3,340 3,248 3,215 3,272 3,244 1,023 973 956

จ ำ
นว

น 

จ านวนนักเรียน 
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 รายชื่อโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล 
ล าดับ

ที ่
รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ 

เปิดสอน 
ระดับ 

1 1046030249 กุดค๎าวเทพพิทยา กุดค๎าว กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
2 1046030230 ศรีกุดหว๎าเรืองเวทย์ กุดหว๎า กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
3 1046030238 หนองจระเข๎เรืองศิลป์ จุมจัง กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
4 1046030247 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บ ารุง แจนแลน กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
5 1046030254 นาโกวิทยาสูง นาโก กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
6 1046030242 นาขามวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
7 1046030216 บ๎านบัวขาว(วันครู 2500) บัวขาว กุฉินารายณ์ ประถม 
8 1046030225 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
9 1046030262 บ๎านคุย สามขา กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
10 1046030227 หนองห๎างอ านวยวิทย์ หนองห๎าง กุฉินารายณ์ ประถม 
11 1046030257 เหลําใหญํวนาสณฑ์ผดุงเวทย์ เหลําใหญํ กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
12 1046030268 บ๎านสวนผึ้ง เหลําไฮงาม กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
13 1046030347 กุดปลาค๎าวราษฎร์บ ารุง กุดปลาค๎าว เขาวง ขยายโอกาส 
14 1046030338 กุดกว๎างสวาสดิ์วิทยา กุดสิมคุ๎มใหมํ เขาวง ประถม 
15 1046030346 กุดสิมวิทยาสาร คุ๎มเกํา เขาวง ขยายโอกาส 
16 1046030341 หนองแสงถวิลราษฎร์ สงเปลือย เขาวง ขยายโอกาส 
17 1046030349 บ๎านส๎มปุอย สระพังทอง เขาวง ขยายโอกาส 
18 1046030352 บ๎านหนองผือ หนองผือ เขาวง ขยายโอกาส 
19 1046030411 บ๎านดินจี่ ดินจี่ ค ามํวง ขยายโอกาส 
20 1046030391 บ๎านค าพิมูล ทุํงคลอง ค ามํวง ขยายโอกาส 
21 1046030405 บ๎านโจดนาตาล นาทัน ค ามํวง ขยายโอกาส 
22 1046030408 บ๎านนาบอน นาบอน ค ามํวง ขยายโอกาส 
23 1046030398 สูงเนินวิทยาคม เนินยาง ค ามํวง ประถม. 
24 1046030393 ชุมชนโพนพิทยาคม โพน ค ามํวง ขยายโอกาส 
25 1046030505 บ๎านนาคู นาคู นาคู ประถม 
26 1046030520 บ๎านจาน โนนนาจาน นาคู ประถม 
27 1046030516 บ๎านมํวงกุล บํอแก๎ว นาคู ขยายโอกาส 
28 1046030518 ชุมชนภูแลํนช๎างคเชนทร์พิทยาคาร ภูแลํนช๎าง นาคู ขยายโอกาส 
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ล าดับ
ที ่

รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ 
เปิดสอน 
ระดับ 

29 1046030507 บ๎านนากระเดา สายนาวัง นาคู ประถม 
30 1046030471 นามนราษฎร์สงเคราะห์ นามน นามน ขยายโอกาส 
31 1046030467 หนองหญ๎าปล๎อง ยอดแกง นามน ขยายโอกาส 
32 1046030483 สงเปลือยวิทยายน สงเปลือย นามน ขยายโอกาส 
33 1046030482 หนองบัวใน หนองบัว นามน ขยายโอกาส 
34 1046030476 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม หลักเหลี่ยม นามน ประถม 
35 1046030330 แซงบาดาลบ๎านบากวิทยา แซงบาดาล สมเด็จ ประถม 
36 1046030322 บ๎านกอกวิทยาคม ผาเสวย สมเด็จ ขยายโอกาส 
37 1046030321 มหาไชยโคกกว๎างวิทยา มหาไชย สมเด็จ ประถม 
38 1046030296 ชุมชนบ๎านบอนวิทยา ล าห๎วยหลัว สมเด็จ ประถม 
39 1046030297 หนองแสงวิทยาเสริม ศรีสมเด็จ สมเด็จ ขยายโอกาส 
40 1046030299 สมเด็จประชานุเคราะห์ สมเด็จ สมเด็จ ขยายโอกาส 
41 1046030312 หนองแวงวิทยานุกูล หนองแวง สมเด็จ ประถม 
42 1046030305 ชุมชนหมูมํนเม็กวิทยาสรรพ์ หมูมํน สมเด็จ ขยายโอกาส 
43 1046030495 ค าหมุนผดุงเวทย์ ค าบง ห๎วยผึ้ง ประถม 
44 1046030487 ไค๎นุํนวิทยาพูน ไค๎นุํน ห๎วยผึ้ง ขยายโอกาส 
45 1046030491 บ๎านห๎วยผึ้ง นิคมห๎วยผึ้ง ห๎วยผึ้ง ประถม 
46 1046030500 หนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร ห๎วยผึ้ง ขยายโอกาส 

 
รายชื่อโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

รหัส
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
ล าดับ

ที ่
รหัส

โรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน 

1 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ 2 46030002 บ๎านโนนเที่ยง 

3 46030007 ชุมชนยอดแกํงสงเคราะห์ 4 46030008 หนองหญ๎าปล๎อง 

5 46030011 สงเปลือยวิทยายน 6 46030015 หนองบัวใน 

7 46030022 กุดค๎าวเทพพิทยา 8 46030024 ศรีกุดหว๎าเรืองเวทย์ 

9 46030034 หนองจระเข๎เรืองศิลป์ 10 46030035 หนองฟูาเลื่อนอ านวยวิทย์ 

11 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บ ารุง 12 46030038 นาโกวิทยาสูง 

13 46030043 นาขามวิทยา 14 46030047 บุํงคล๎าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 

15 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 16 46030058 บ๎านคุย 
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ล าดับ
ที ่

รหัส
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
ล าดับ

ที ่
รหัส

โรงเรียน 
ชื่อโรงเรียน 

17 46030060 ค าโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บ ารุง 18 46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (ค าก้ัง) 

19 46030071 เหลําใหญํวนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 20 46030073 บ๎านกลาง 

21 46030074 เหลําไฮงามวิทยาสูง 22 46030075 บ๎านสวนผึ้ง 

23 46030078 กุดปลาค๎าวราษฎร์บ ารุง 24 46030081 บ๎านโพนสวาง 

25 46030083 กุดสิมวิทยาสาร 26 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 

27 46030095 บ๎านโพนแพง 28 46030096 บ๎านดินจี่ 

29 46030099 ทุํงคลองวิทยา 30 46030102 บ๎านค าพิมูล 

31 46030103 บ๎านนาไรํเดียว 32 46030104 บ๎านโนนค๎อ 

33 46030105 นาทันวิทยา 34 46030106 บ๎านหนองสระพัง 

35 46030107 บ๎านโจดนาตาล 36 46030108 บ๎านดงสวนพัฒนา 

37 46030109 บ๎านนาบอน 38 46030115 บ๎านหนองมํวง 

39 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม 40 46030129 บ๎านกอกวิทยาคม 

41 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม 42 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ 

43 46030149 หนองแวงวิทยานุกูล 44 46030150 บ๎านโนนชาด 

45 46030161 ชุมชนหมูมํนเม็กวิทยาสรรพ์ 46 46030164 ค าบงพิทยาคม 

47 46030170 บ๎านเหลําสีแก๎ว 48 46030171 ไค๎นุํนวิทยาพูน 

49 46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมูํ 6 50 46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย์ 

51 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ 52 46030089 บ๎านส๎มปุอย 

53 46030092 บ๎านหนองผือ 54 46030094 บ๎านโพนนาดี 

55 46030184 บ๎านชาด 56 46030188 โคกนาดี 

57 46030194 บ๎านมํวงกุล 58 46030195 ชุมชนภูแลํนช๎างคเชนทร์พิทยาคาร 
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บทบาทหนา๎ทีข่องส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา  
   กระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนดบทบาทหน๎าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบํงสํวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560 
(2560 : 13-14) วําให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน๎าที่ด าเนินการให๎เป็นไปตามอ านาจหน๎าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจ
หน๎าที่  ดังตํอไปนี้ 
  1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต๎องการของท๎องถิ่น 
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนํวยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ๎งจัดสรรงบประมาณที่ได๎รับให๎หนํวยงานข๎างต๎นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช๎จํายงบประมาณของหนํวยงานดังกลําว 
  3. ประสาน สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรํวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศด๎านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรด๎านตําง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือสํงเสริม สนับสนุน               
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  8. ประสาน สํงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง      
สํวนท๎องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน        
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  9. ด าเนินการและประสาน สํงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  10. ประสาน สํงเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะท างาน 
ด๎านการศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
  12. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับ
มอบหมาย 
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การแบงํสวํนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา พ.ศ.2560   
1. ให๎แบํงสํวนราชการส านักงานเขต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบํง 

สํวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560 (2560 : 13)  ดังตํอไปนี้ 
(1) กลุํมอ านวยการ 
(2) กลุํมนโยบายและแผน 
(3) กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุํมบริหารงานบุคคล 
(6) กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หนํวยตรวจสอบภายใน 

2. ให๎แบํงสํวนราชการส านักงานเขต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบํง 
สํวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ให๎เพ่ิมความตํอไปนี้เป็น (10)  
ของข๎อ 6 แหํงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบํงสํวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 

“(10) กลุํมกฎหมายและคดี” 
 

2. ผลการด าเนนิงานปงีบประมาณ 2563 
1) ด๎านคุณภาพการจัดการศึกษา     
ผลการด าเนินงานด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET)  
ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได๎ด าเนินการตามแนวทางของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ (องค์การมหาชน) อยํางเครํงครัดในทุกขั้นตอน เพ่ือให๎ได๎ผลการ
ทดสอบที่มีคุณภาพ และนําเชื่อถือ  โดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 ปรากฏตามตารางที่ 6 และ
ตารางที่ 7 ดังนี้ 
ตารางที ่6  ตารางแสดงคําคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับสังกัด และระดับประเทศ  

 
         ที่มา : กลุํมนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
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กราฟผลการทดสอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (0-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - คําเฉลี่ยของสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ทั้ง 4 วิชา ประกอบด๎วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ต่ ากวําระดับสพฐ. และระดับประเทศ  

ตารางที ่7 ตารางแสดงคําคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ
สังกัด และระดับประเทศ 

 
         ที่มา : กลุํมนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
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กราฟผลการทดสอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (0-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  - คําเฉลี่ยของสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ทั้ง 4 วิชา ประกอบด๎วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ต่ ากวําระดับสพฐ. และระดับประเทศ  

การวเิคราะหผ์ลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 
การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีผลดังนี้ 

1. ผลการจัดกลุํมคุณภาพโรงเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ดังนี้ 
  1.2 ผลการจ าแนกมาตรฐานและสาระการเรียนรู๎ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2562 
ที่ควรเรํงพัฒนา และน าผลการสอบไปใช๎ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังนี้ 
   1.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2562  
     1) สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย (61) พบวํา มาตรฐานการเรียนรู๎ที่เขตพ้ืนที่
ควรเรํงพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากวําระดับประเทศ ได๎แกํ มาตรฐาน ท 3.1 มาตรฐาน ท 
4.1 มาตรฐาน ท 2.1 มาตรฐาน ท 5.1 และมาตรฐาน ท 1.1 ตามล าดับ  
     2) สาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ (63) พบวํา มาตรฐานการเรียนรู๎ที่เขตพ้ืนที่
ควรเรํงพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากวําระดับประเทศ ได๎แกํ มาตรฐาน ต 1.3 มาตรฐาน ต 
1.2 มาตรฐาน ต 4.1 มาตรฐาน ต 1.1 มาตรฐาน ต 2.2 และมาตรฐาน ต 2.1 ตามล าดับ 
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     3) สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ (64) พบวํา มาตรฐานการเรียนรู๎ที่เขตพ้ืนที่
ควรเรํงพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากวําระดับประเทศ ได๎แกํ มาตรฐาน ค 1.4 มาตรฐาน ค 
4.1 มาตรฐานบูรณาการ มาตรฐาน ค 2.1 มาตรฐาน ค 1.2 มาตรฐาน ค 5.1 และมาตรฐาน ค 5.2 
ตามล าดับ  
     4) สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ (65) พบวํา มาตรฐานการเรียนรู๎ที่เขตพ้ืนที่
ควรเรํงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากวําระดับประเทศ ได๎แกํ มาตรฐาน ว 2.1 มาตรฐาน ว 
7.2 มาตรฐาน ว 5.1 มาตรฐาน ว 2.2 มาตรฐาน ว 1.1 มาตรฐาน ว 6.1 มาตรฐานบูรณาการ และมาตรฐาน 
ว 7.1 ตามล าดับ 
   1.2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2562  
     1) สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย (91) พบวํา มาตรฐานการเรียนรู๎ที่เขตพ้ืนที่
ควรเรํงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากวําระดับประเทศ ได๎แกํ มาตรฐาน ท 2.1 มาตรฐาน ท 
5.1 มาตรฐาน ท 1.1 มาตรฐาน ท 3.1 และมาตรฐาน ท 4.1 ตามล าดับ  
     2) สาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ (93) พบวํา มาตรฐานการเรียนรู๎ที่เขตพ้ืนที่
ควรเรํงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากวําระดับประเทศ ได๎แกํ มาตรฐาน ต 2.1 มาตรฐาน ต 
1.2 มาตรฐาน ต 1.1 และมาตรฐาน ต 1.3 ตามล าดับ 
     3) สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ (94) พบวํา มาตรฐานการเรียนรู๎ที่เขตพ้ืนที่
ควรเรํงพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ต่ ากวําระดับประเทศ ได๎แกํ มาตรฐาน ค 4.1 มาตรฐาน ค 
3.1 มาตรฐาน ค 1.1 มาตรฐาน ค 5.2 มาตรฐาน ค 5.1 มาตรฐาน ค 4.2 มาตรฐาน ค 3.2 มาตรฐานบูรณา
การ มาตรฐาน ค 1.2 และมาตรฐาน ค 2.1 ตามล าดับ  
     4) สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ (95) พบวํา มาตรฐานการเรียนรู๎ที่เขตพ้ืนที่
ควรเรํงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่ตํ ากวําระดับประเทศ ได๎แกํ มาตรฐานบูรณาการ 
มาตรฐาน ว 2.1 มาตรฐาน ว 7.1 มาตรฐาน ว 7.2 มาตรฐาน ว 2.2 มาตรฐาน ว 4.2 มาตรฐาน ว 1.1 
มาตรฐาน ว 5.1 และมาตรฐาน ว 4.1 ตามล าดับ 

ข๎อคน๎พบจากผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 

 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบวําคะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 สาระการ เรียนรู๎ ต่ ากวําคะแนน
เฉลี่ยในทุกระดับ ได๎แกํ ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นปัจจัยเชิงประ
บวนการ ปัจจัยสํวนบุคคล หรือ เหตุปัจจัยทางสังคมศาสตร์ที่มีผลตํอความเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการผล
คะแนนการทดสอบ O-NET โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ดังนี้ 

 1. นักเรยีน 

  1.1 การเห็นความส าคัญของการสอบ ความมุํงมั่นตั้งใจในการสอบ การบริหารเวลาใน 
การทดสอบ และความละเอียดรอบคอบคํอนข๎างน๎อย จึงสํงผลให๎ท าข๎อสอบไมํทันตามเวลาที่ก าหนด 
และท าข๎อสอบไมํได๎  
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  1.2 สภาพแวดล๎อมของครอบครัว และโรงเรียน นักเรียนบางคนขาดความรู๎พื้นฐาน 
และการเชื่อมโยงในระดับที่สูงขึ้น ไมํคุ๎นชินกับรูปแบบของข๎อสอบในระดับชาติ นักเรียนบางคนอําน 
ไมํคลํอง และขาดทักษะการอํานจับใจความส าคัญ การคิดวิเคราะห์สถานการณ์จากโจทย์  

 2. ครผููส๎อน 

  2.1 ประสบการณ์ด๎านการน าหลักสูตรสถานศึกษาสูํการปฏิบัติการสอนระดับชั้นเรียน 
ได๎แกํ การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดท าหนํวยการเรียน แผนการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล 
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมํสํงเสริมการคิดและการแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและระดับชาติไมํสัมพันธ์กัน เนื่องจากการวัดและการประเมินผล 
ของครู การสร๎างเครื่องมือวัดผู๎เรียนในระดับชั้นเรียนยังไมํกระตุ๎นให๎นักเรียนคิดในลักษณะการน าไปใช๎ 
ในสถานการณ์หรือการด าเนินชีวิต ซึ่งแบบทดสอบระดับชาติจะเน๎นการน าไปใช๎มากกวําการจ าเนื้อหาของ
หลักสูตร 

  2.2 การเลือกใช๎สื่อการเรียนรู๎วัสดุการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษาตํางๆ ที่ไมํ 
เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา และมีจ านวนไมํเพียงพอตํอการใช๎จริง หรือใช๎กระบวนการจัดการเรียนรู๎  
ไมํสอดคล๎อง/ไมํตรงตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตร การเข๎าถึงข๎อมูลตํางๆ ของครูมีน๎อย 

  2.3 จ านวนอัตราก าลังครูที่จ ากัด ครูไมํครบตามกลุํมสาระ และสาขาวิชาเอกไมํตรง 
กับวิชาที่รับผิดชอบสอน สํงผลถึงคุณภาพการสอนของครูในเนื้อหาที่มีความลึกซึ้งมากกวํา 

 3. ผูบ๎รหิารและการบรหิารจัดการ 

  การนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู๎และการท างานของครู ด าเนินการ 
โดยขาดความตํอเนื่อง นิเทศภายในไมํทั่วถึงหรือนิเทศครูไมํครบทุกคน วิธีด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน สํวนหนึ่งพบวําเน๎นการสอนเสริมแบบเข๎มข๎นหรือการติวข๎อสอบ การทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทดสอบความรู๎ ทักษะการคิดของนักเรียน
ตามสาระการเรียนรู๎ มาตรฐานการเรียนรู๎ และตัวชี้วัดตามหลักสูตร สถานศึกษาควรเน๎นการจัดการศึกษาทุก
ระดับชั้น ให๎เป็นไปตามทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยมุํงเน๎นให๎ทุกฝุายมีสํวนรํวมมากท่ีสุด 

 4. ปจัจัยเกีย่วกบัข๎อสอบ  

  ระดับความยากของขอสอบ O-NET พบวา มีความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยสํวนใหญํ 
มีความคิดเห็นวําขอ๎สอบ O-NET มีความยากงําย แตกตางกันไป วิชาที่นักเรียนสํวนใหญํคิดวํายากมากคือ 
วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ รวมถึงขอสอบที่ออกในแนวคิดวิเคราะห์ซึ่งผู๎สอนมีความคิดเห็นวํา
คํอนขางยากเกินกวําที่นักเรียนจะสามารถท าได ๎ชํวงเวลาในการสอบและการแจงผลการสอบล๎าช๎า ท าให๎เด็ก
ไมเ๎ห็นความส าคัญ นอกจากการแจงผลการสอบที่ลําช๎า ท าให๎ผู๎บริหารและครูไมสามารถให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ
กับนักเรียนเพ่ือที่จะน าไปสูการพัฒนาไดทันทวงที 
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 5. ข๎อเสนอแนะ 

  1. ข๎อเสนอแนะการน าผลการทดสอบ O-NET ไปใช ๎
   แนวทางการน าผลการทดสอบระดับชาติไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ดังนี้ 
   1.1 ระดบันกัเรยีน ใบรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แสดง 
คะแนนของนักเรียนแตํละระดับ โดยนักเรียนสามารถดูผลคะแนนของตนเองในแตํละวิชาวําสูงกวํา 
หรือต่ ากวําคําเฉลี่ยของระดับโรงเรียน ระดับสังกัดและระดับประเทศ เพ่ือเป็นการประเมินและพัฒนา 
ตนเองให๎มีผลการเรียนดียิ่งขึ้น 

   1.2 ระดบัครผููส๎อน ครูผู๎สอนแตํละกลุํมสาระสามารถดูผลคะแนนรายวิชาที่ตนเองสอน
จากใบรายงานผล การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ฉบับที่ 1 เป็นการรายงานผลการสอบ
รายบุคคลของนักเรียนทั้งโรงเรียน การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET รายมาตรฐานการเรียนรู๎วิเคราะห์
สาเหตุ ปัจจัยที่ท าให๎ผลการสอบ O-NET สูงขึ้นโดยก าหนดปัญหา เงื่อนไขความส าเร็จสิ่งที่ต๎องการขอรับการ
สนับสนุน 

   1.3 ระดบัผูบ๎รหิารสถานศกึษา พิจารณาคําสถิตติในทุกกลุํมสาระวิชาและแยกยํอย 
รายมาตรฐานการเรียนรู๎ พิจารณาผลการสอบในภาพรวมของวิชา จากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 
เทียบเคียงกับ โรงเรียนที่อยูํในจังหวัดเดียวกัน หรือโรงเรียนที่อยูํในสังกัดเดียวกันที่มีสภาพแวดล๎อมใน 
การจัดการเรียนการสอนที่ ใกล๎เคียงกัน และระดับประเทศ เพ่ือน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียน 
การสอนสถานศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น โดยใช๎ ระบบการนิเทศ ติดตาม ก ากับ และสํงเสริมสนับสนุน 

   1.4 ระดบัเขตพื้นที่การศกึษา ใบรายงานผลฉบับที่ 2 และ 3 คําสถิติระดับศูนย์สอบ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกมาตรฐานการเรียนรู๎แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งเขตพ้ืนที่น าไปใช๎สํงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดได๎ 

  2. ข๎อเสนอแนะในการพฒันา 

   2.1 การจัดการเรยีนรู๎ของครผููส๎อน 

    1) ศึกษาผลการประเมินและน าผลการประเมินผู๎เรียนเป็นรายบุคคลไปวางแผน 
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ให๎บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู๎และคุณภาพ ที่ก าหนดไว๎ตาม 
จุดมุํงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    2) พัฒนาการเรียนเปลี่ยนการสอนที่หลากหลาย จัดท าวิจัยในชั้นเรียนรวมถึง 
การใช๎สื่อและแหลํงเรียนรู๎เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน สํงเสริมให๎นักเรียนได๎ฝึกทักษะกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ และเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง เชํน STEM Active Learning เรียนรู๎จากการท าโครงงาน เรียนรู๎ 
ด๎วยวิธีสืบค๎นข๎อมูล เรียนรู๎จากข๎อสงสัยหรือความสนใจของนักเรียน เป็นต๎น 

    3) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎น ผู๎เรียน 
เป็นส าคัญ และวัดประเมินผล สอดคล๎องกับเปูาหมายของการเรียนรู๎ 

    4) ออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับตัวชี้วัดโดยเน๎นการพัฒนาวิธีสอน  
สื่อและการวัดและประเมินผล เลือกวิธีสอนที่สอดคล๎องกับตัวชี้วัด จัดกิจกรรมการเรียนรู๎อยํางหลาก 
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หลายผํานกิจกรรมการปฏิบัติ ให๎นักเรียนได๎ เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎กิจกรรมเรียงล าดับจากงํายไปยาก 
ใช๎สื่อจาก DLIT DLTV เป็นต๎น 

    5) ศึกษาโครงสร๎างรูปแบบข๎อสอบ (Test blue print) เพ่ือวางแผนการจัดการ 
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลให๎สอดคล๎องกับทิศทางการวัดผลระดับชาติ สํงเสริม สนับสนุน 
ครูผู๎สอนทุกคนให๎มีการประยุกต์ใช๎แบบทดสอบตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐานไปใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และการทดสอบในแตํละหนํวยการเรียนรู๎ 

    6) น าผลการวิจัยในรูปแบบตํางๆ มาใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียนอยํางเหมาะสม พัฒนา 
นวัตกรรมการเรียนการสอนแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ 

   2.2 การบรหิารจดัการระดับสถานศึกษา 

    1) สร๎างความตระหนักและความรํวมมือกับผู๎เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ครู ผู๎ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน ให๎เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    2) น าข๎อมูลไปใช๎ในเชิงบริหารและให๎ขวัญก าลังใจเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา 
เชิงคุณภาพสํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด  
การสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ การสอนโดยเน๎นทักษะการคิดวิเคราะห์ และการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู๎ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร การวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET การมอบรางวัลโลํ เกียรติบัตร
และทุนการศึกษาให๎นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET สูง และครูผู๎รับผิดชอบ 

    3) ก าหนดแผนงาน มาตรการ แนวทาง และวิธีการพัฒนา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ชัดเจน เป็นรูปธรรม พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ และมีความเข๎มแข็ง 
โดยมุํงพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

    4) วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ในภาพรวมของสถานศึกษา และรายมาตรฐาน
การเรียนรู๎ในแตํละกลุํมสาระ เปรียบเทียบกับผลภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. 
และระดับประเทศ เพ่ือทราบถึงจุดที่ต๎องเรํงด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนของตน
สังเคราะห์ผลการประเมินโดยใช๎สถิติวิเคราะห์คําถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือศึกษาแนวโน๎มของการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน 3 -5 ปี ย๎อนหลังตามบริบทขอตนเอง จะชํวยให๎ผลการประเมินพัฒนาการมีความ
ชัดเจนมากข้ึน หรือการวิเคราะห์เชิงสาเหตุเพ่ืออธิบายผลผลิตที่เกิดข้ึน เพ่ือวางแผนพัฒนานักเรียนเป็น
รายบุคคล และน าไปก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือก าหนดนวัตกรรมในการแก๎ปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํอไป สิ่งส าคัญสถานศึกษาควรมีสารสนเทศด๎านปัจจัย 
และกระบวนการ ที่สามารถอธิบายประกอบผลการทดสอบ 

    5) สร๎างเครือขํายการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวํางโรงเรียน 
ในเครือขํายกลุํมสถานศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ แบํงปันแบบทดสอบ สื่อการเรียนรู๎และจัด กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพนักเรียนรํวมกัน 

    6) วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความรู๎ความสามารถในการ 
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให๎สูงขึ้น สํงเสริมให๎เรียนรู๎ด๎วยตนเองผําน 
เทคโนโลยี และด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามอยํางตํอเนื่อง 
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    7) ระดมทรัพยากรเพ่ือปรับปรุง พัฒนา ห๎องปฏิบัติทางภาษา ห๎องปฏิบัติการ 
ทางวิทยาศาสตร์ สื่อ เทคโนโลยี และแหลํงเรียนรู๎ให๎เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 

   2.3 การบรหิารจดัการระดับเขตพืน้ที่ 

    1) วิเคราะห์ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท า 
ข๎อมูลสารสนเทศของผลการทดสอบ เพื่อก าหนดมาตรการในการสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของสถานศึกษารํวมกับผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย 

    2) สื่อสาร ท าความเข๎าใจ สร๎างความตระหนักถึงความส าคัญในการการทดสอบทาง 
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให๎แกํผู๎บริหารและครูผู๎สอนในสถานศึกษา รวมถึงการน า 
ผลการสอบมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

    3) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การเรียนรู๎และพัฒนา 
ผํานสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เชํน DLTV DLIT คลังข๎อสอบออนไลน์ 
การเรียนผํานโปรแกรม แอพพลิเคชั่นตํางๆ การสนทนาทางไลน์ (Line) เฟสบุ๏ค (Facebook) และ อ่ืน ๆ 
รวมถึงการพัฒนาตํอยอดให๎มีสื่อ นวัตกรรม หลักสูตร แหลํงเรียนรู๎ที่สะดวกใช๎งํายตํอการเข๎าถึง เอ้ือตํอการ
จัดการเรียนการสอนของครูให๎สามารถเรียนรู๎ได๎ทุกที่ทุกเวลา (Anytime - Anywhere) มาใช๎ในการจัดการ
เรียนการสอนอยํางสม่ าเสมอ ยึดการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รูปแบบการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ครอบคลุมทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎  

    4) เสริมสร๎างการจัดท าข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) กับสถาบันทางการศึกษา 
องค์กรและภาคีเครือขํายให๎มีความเข๎มแข็งเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร๎างความตระหนักตํอ 
ผู๎บริหารและคณะครู โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลการประเมินคุณภาพทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
รํวมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช๎กระบวนการเชิงระบบเพื่อก าหนดขั้นตอน วิธีการตัวบํงชี้
ความส าเร็จ และเกณฑ์การประเมินการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

    5) ให๎การสนับสนุนกับโรงเรียนในด๎านการเรํงรัดพัฒนาความพร๎อมในด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให๎แกํสถานศึกษาและหนํวยงานการศึกษาในสังกัด เพ่ือการเรียนรู๎และการบริหาร
จัดการเปูาหมายความส าเร็จเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

    6) สํงเสริมผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาน ากระบวนการการวิจัยมาใช๎ 
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET โดยรํวมกับเครือขําย และสถาบันอุดมศึกษาใกล๎เคียง  
น าผลการวิจัยมาปรับปรุงหลักสูตรกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมกับผู๎เรียนและเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน O-NET ให๎สูงขึ้น 

    7) พัฒนาเครือขํายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการก ากับ นิเทศ ติดตามอยําง 
ตํอเนื่องและน าผลการนิเทศมาใช๎วางแผน สนับสนุนสํงเสรมิสถานศึกษา 
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  3. ข๎อเสนอแนะในการด าเนนิงานครั้งตํอไป 

   3.1 ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่สํงผลตํอผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนของสถานศึกษาในสังกัด พิจารณาเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาความ
แตกตํางของสถานศึกษาที่มีระดับผลการทดสอบระดับดีและไมํผํานเกณฑ์ เพ่ือให๎ได๎ปัจจัยและกระบวนการที่
มีอิทธิพลตํอคุณภาพของผู๎เรียน ส าหรับการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข๎องให๎เป็น
ระบบและมีความตํอเนื่อง 

   3.2 ควรศึกษาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของแตํละรายวิชาใน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 น าไปสูํการพัฒนาแนวทางการน าผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นฐาน (O-NET) ไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎เกิดประสิทธิภาพ 
มากที่สุด 

2) ดา๎นโอกาสทางการศึกษา 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สร๎างโอกาสทางการศึกษาเพ่ือให๎

ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาทีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเน๎นการสร๎างความรํวมมือกับ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง เพื่อจัดท าแผนการจัดการศึกษา ตั้งแตํส ามะ
โนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข๎าเรียน การติดตามการเข๎าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน 
ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับพ้ืนที่ และการระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

2. ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแหํงให๎มีมาตรฐานในด๎านตําง ๆ สอดคล๎องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ 
เชํน มาตรการด๎านโครงสร๎างพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ได๎แกํ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม 
สนามกีฬา ห๎องเรียน วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต๎น มาตรฐานด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด๎านการ
บริหารจัดการ มาตรฐานด๎านระบบงบประมาณ มาตรฐานด๎านความปลอดภัย และมาตรฐานด๎าน Digital 
Technology เป็นต๎น  

3. สร๎างความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 
4. ปรับเปลี่ยนการบวนการงบประมาณตั้งแตํการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน เพ่ือให๎โรงเรียนมี

อาคารเรียน มีอาคารประกอบ มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน มีเครื่องเมื่อในการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

 

3) ดา๎นประสิทธภิาพการบรหิารจัดการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สํงเสริมพัฒนาการด าเนินงาน ระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสถานศึกษาให๎ผํานการ
รับรองมาตรฐาน พัฒนาระบบและรูปแบบการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สร๎างและพัฒนา
เครือขํายโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและประกันคุณภาพผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ก ากับติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานเป็นรายโรงเรียน เพ่ือแก๎ไขและให๎การชํวยเหลือ  พัฒนาคุณภาพ 
ก ากับ ดูแล ชํวยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กและให๎การบริหารทางการศึกษา พัฒนาการบริหาร
จัดการโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  20 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีระบบการบริหารจัดการมุํงพัฒนาโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสํงเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล
ในระดับตํางๆทั้งกรรมการสถานศึกษา กรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและอ่ืนๆ ให๎มีบทบาทในการบริหารจัด
การศึกษามากข้ึน  การการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยํางมีคุณภาพ  สรุปผลการรายงาน
การบริหารจัดการ ดังนี้ 

ตารางที ่8  ผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 3.5 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีตํอบ๎านเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต๎องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์  
มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผู๎อ่ืน และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3 ดี 

ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนสถานศึกษาที่น๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่ก าหนดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4 ดีมาก 

นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศ - ไมํประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 9 ผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาผํานการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด๎านการรู๎เรื่อง
การอําน (Reading Literacy) ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
และด๎านการรู๎เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

- ไมํประเมิน 

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3.13 ดี 
ตัวชี้วัดที่ 11 ผู๎เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

2 พอใช๎ 

ตัวชี้วัดที่ 12 ร๎อยละของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผํานเกณฑ์ที่ก าหนด 

1 ปรับปรุง 

ตัวชี้วัดที่ 13 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) มากกวําร๎อยละ 50 ในแตํละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผํานมา 

  

         ตัวชี้วัดยํอยท่ี 13.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพป.) 1 ปรับปรุง 
         ตัวชี้วัดยํอยท่ี 13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3 ดี 
         ตัวชี้วัดยํอยท่ี 13.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพม.) - ไมํประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 14 ร๎อยละผู๎เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า ตามความ
ถนัด และความต๎องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
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นโยบาย/ตัวชี้วัด 
ระดับ 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได๎ 
         ตัวชี้วัดยํอยท่ี 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
         ตัวชี้วัดยํอยท่ี 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 ดีเยี่ยม 
         ตัวชี้วัดยํอยท่ี 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพม.) - ไมํประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 16 ผู๎เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ 

  

         ตัวชี้วัดยํอยท่ี 16.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
         ตัวชี้วัดยํอยท่ี 16.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3 ดี 
นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4 ดีมาก 

ตัวชี้วัดที่ 18 ผู๎เรียนทุกคนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอ
กัน 

  

         ตัวชี้วัดยํอยท่ี 18.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพป.) 4 ดีมาก 
         ตัวชี้วัดยํอยท่ี 18.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 ดีเยี่ยม 
         ตัวชี้วัดยํอยท่ี 18.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ส าหรับ สพม.) 5 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 23 สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

  

         ตัวชีว้ัดยํอยท่ี 23.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (ส าหรับ สพป.) 1 ปรับปรุง 
         ตัวชีว้ัดยํอยท่ี 23.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ส าหรับ สพม.) - ไมํประเมิน 
ตัวชี้วัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือและคุ๎มครองนักเรียนและการแนะ
แนวที่มีประสิทธิภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 5 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ ที่ถูกต๎องและสร๎าง
จิตส านึกด๎านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมน าไปปฏิบัติใช๎ที่บ๎านและ
ชุมชน เชํน การสํงเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การลดใช๎สารเคมีจากปุ๋ยและยา
ฆําแมลง ฯลฯ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 4 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 41 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานสํวนกลางมี
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช๎ในการวางแผนการ
จัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3 ดี 

คะแนนเฉลีย่รวม 6 นโยบาย 3.61 ดีมาก 
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(ผลการด าเนนิงานเทยีบคาํเปาูหมายตวัชีว้ดั) 
 

นโยบาย/ตัวชี้วัด 
คําเปูาหมาย

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการได๎ การแปรผล 
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และ
ของชาติ 

   

ตัวชี้วัดที่ 3 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความ
พร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตํอ
ความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัย
พิบัติตําง ๆ เป็นต๎น 

100 0.00 ไมํบรรลุ 

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

   

ตัวชี้วัดที่ 17 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น 
“Coach” ผู๎ให๎ค าปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือผู๎อ านวยการ
การเรียนรู๎ 

50 8.38 ไมํบรรลุ 

นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา 

   

ตัวชี้วัดที่ 34 สถานศึกษาได๎รับการกระจายอ านาจการบริหารจัด
การศึกษาอยํางเป็นอิสระ 

100 100.00 บรรลุ 
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ตารางที่ 9  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2560)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 

มาตรฐาน/ตวับงํชี/้ประเดน็การพจิารณา ระดบัคณุภาพ 
ค าอธบิาย 

ระดบัคณุภาพ 
มาตรฐานที ่1  การบรหิารจดัการองคก์ารสูํความเปน็เลิศ         

ตัวบํงชี้ที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี   4 ดีมาก 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1  ภาวะผู๎น าของผู๎บริหารในการน าองค์การไปสูํ

เปูาหมาย 
4 ดีมาก 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2  การใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

3 ดี 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3  การใช๎แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัด
การศึกษา 4 ดีมาก 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4  การสร๎างหรือประยุกต์ใช๎นวัตกรรม เทคโนโลยี 
รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 5  การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและ
ภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 ดีมาก 

ประเด็นการพิจารณาที่ 6  การน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

4 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ 2  การพัฒนาสูํองค์การแหํงการเรียนรู๎  2 พอใช๎ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 2  การสํงเสริมให๎เกิดการจัดการความรู๎ 

(Knowledge Management : KM) และการ
สร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community :PLC) 

2 พอใช๎ 

ตัวบํงชี้ที่ 3  การกระจายอ านาจและการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหาร 
และการจัดการศึกษา 

3 ดี 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3  การสํงเสริม สนับสนุน การมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

3 ดี 

สรปุภาพรวมมาตรฐานที ่1 4 ดีมาก 

มาตรฐานที ่2  การบรหิารและการจดัการศึกษาที่มปีระสทิธภิาพ        
ตัวบํงชี้ที่ 1 การบริหารงานด๎านวิชาการ 4 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตวับงํชี/้ประเดน็การพจิารณา ระดบัคณุภาพ 
ค าอธบิาย 

ระดบัคณุภาพ 
ประเด็นการพิจารณาที่ 6  พัฒนา สํงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตาม 

และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

4 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ 2  การบริหารงานด๎านงบประมาณ 5 ดีเยี่ยม 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1  การวางแผนการใช๎งบประมาณอยํางเป็นระบบ 

สอดคล๎องกับนโยบาย ปัญหาและความ
ต๎องการ 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ 3  การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล 3 ดี 
ประเด็นการพิจารณาที่ 3  การพัฒนาสํงเสริม ยกยํองเชิดชูเกียรติครูและ

บุคลากรทางการศึกษาสูํความเป็นมืออาชีพ 
สอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการจ าเป็นและ
สํงเสริมความก๎าวหน๎าในวิชาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3 ดี 

ตัวบํงชี้ที่ 4  การบริหารงานด๎านการบริหารทั่วไป 3 ดี 
ประเด็นการพิจารณาที่ 1  การพัฒนาระบบและเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ 3 ดี 
ตัวบํงชี้ที่ 5  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด

การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
2 พอใช๎ 

สรปุภาพรวมมาตรฐานที ่2 3 ด ี
มาตรฐานที ่3  สมัฤทธผิลของการบรหิารและการจดัการศกึษา   

ตัวบํงชี้ที่ 1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและ
เป็นแบบอยํางได๎ 

3 ดี 

ตัวบํงชี้ที่ 2  สถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

2.1 ระดับปฐมวัย 5 ดีเยี่ยม 
2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 ดีเยี่ยม 

ตัวบํงชี้ที่ 3  ผู๎เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพ
ตามหลักสูตร 

 
3 ดี 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู๎เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) 

1 ปรับปรุง 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
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มาตรฐาน/ตวับงํชี/้ประเดน็การพจิารณา ระดบัคณุภาพ 
ค าอธบิาย 

ระดบัคณุภาพ 
           4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  5 ดีเยี่ยม 
           4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  5 ดีเยี่ยม 
           4.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6    
ตัวบํงชี้ที่ 4  ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานเทําเทียมกันศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู๎
ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

5 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4  ผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่มีความต๎องการพิเศษ ได๎รับการดูแล
ชํวยเหลือและสํงเสริมให๎ได๎รับการศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

           4.1 เด็กพิการเรียนรวม 5 ดีเยี่ยม 
           4.2 เด็กด๎อยโอกาส  5 ดีเยี่ยม 
           4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  5 ดีเยี่ยม 
ตัวบํงชี้ที่ 5  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 

ลูกจ๎าง ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได๎รับยกยํองเชิดชูเกียรติ 

4 ดีมาก 

ตัวบํงชี้ที่ 6  ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มีความพึงพอใจในการ
บริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให๎บริการ 

5 ดีเยี่ยม 

สรปุภาพรวมมาตรฐานที ่3 4 ดีมาก 
คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) 4 ดีมาก 
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สวํนที ่2 
บรบิทที่เกีย่วขอ๎งกับส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3  

 
บรบิทที่เกีย่วขอ๎งดา๎นการศึกษา 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580  
 2. แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 4. แผนปฏิบัติรูปด๎านการศึกษา 
 5. แผนการศึกษาแหํงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 6. นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 
 7. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 8. มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
 9. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
 10. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
 11. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม

รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ดังนั้น เพ่ือให๎บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสูํการพัฒนาให๎คนไทย มี
ความสุข และตอบสนองตํอการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร๎างรายได๎
ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว และสร๎างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม 
ประเทศสามารถแขํงขันได๎ในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได๎ด าเนินการยกรําง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพ่ือใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 
20 ปี ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมาย และยุทธศาสตร์ ที่เก่ียวข๎อง ดังนี้  
  วิสัยทัศน์  
   “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
  เปูาหมาย 
   1. ความมั่นคง 
    1) การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง   
        2) ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธปิไตย มสีถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่
เข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจติใจของประชาชน ระบบการเมืองมี 
ความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสูกํารบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
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        3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมี
ความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอํุน  
          4) ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่
อยูํอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
          5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
     2. ความมัง่คั่ง    
        1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศใน 
กลุํมรายได๎สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
อยํางเทําเทียมกันมากข้ึน   
    2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขํงขันสูง สามารถสร๎างรายได๎ทั้งภายใน และ
ภายนอกประเทศ สร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้ง
การคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิด
สายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางมีพลัง  
        3) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาคนอยํางตํอเนื่อง ได๎แกํ  
ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   
   3. ความยั่งยืน 
    1) การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ให๎เพ่ิมขึ้น อยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี 
ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์   
    2) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับรํวมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม   
    3) ประชาชนทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  กรอบยทุธศาสตรช์าต ิระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2561 – 2580) 

   1.  ด๎านความมัน่คง  
   (1) การสาธารณะ ความสงบภายในประเทศ 
   (2) การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง  
   (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตํอ 

ความมั่นคงของชาติ 
   (4) การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กร 

ภาครัฐและที่มิใชํภาครัฐ 
   (5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

   2.  ด๎านการสรา๎งความสามารถในการแขงํขนั 
   (1) การเกษตรสร๎างมูลคํา  
   (2) อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต 
   (3) สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว   
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   (4) โครงสร๎างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก   
   (5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํ 

   3.  ด๎านการพฒันาและเสริมสรา๎งศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
   (1) การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม 
   (2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
   (3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   (4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   (5) การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
   (6) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (7) การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

   4.  ด๎านการสรา๎งโอกาสความเสมอภาคทางสงัคม 
   (1) การลดความเหลื่อมล้ า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
   (2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
   (3) มีการเสริมสร๎างพลังทางสังคม 
   (4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ 

การจัดการตนเอง 
   5.  ด๎านการสรา๎งการเตบิโตบนคณุภาพชีวติที่เปน็มิตรตํอสิง่แวดลอ๎ม 

   (1) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
   (2) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
   (3) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ ม 
   (4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎น 

ความเป็นเมืองที่เติบโตอยํางตํอเนื่อง 
   (5) พัฒนาความม่ันคง น้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  
   (6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

   6.  ด๎านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
   (1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และให๎บริการอยําง

สะดวกรวดเร็ว โปรํงใส  
   (2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยง 

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
   (3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและ 

ทุกภาคสํวน มีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ 
   (4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
   (5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก  

มีความสามารถสูง มุํงมั่น และเป็นมืออาชีพ  
   (6) ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (7) กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ และมีเทําที่จ าเป็น 
   (8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประชาชนโดยเสมอภาค 
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2. แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 บัญญัติวํา เมื่อมีพระบรมราชโองการ 
ประกาศใช๎ยุทธศาสตร์ชาติแล๎ว ให๎คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแตํละด๎านจัดท าแผนแมํบทเพ่ือบรรลุ
เปูาหมายตามที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอคณะกรรมการพิจารณาให๎ความเห็นชอบและเสนอตํอ
คณะรัฐมนตรีให๎ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
 แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแมํบทเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว๎ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันตํอหนํวยงานของรัฐที่ เกี่ยวข๎องจะต๎องปฏิบัติให๎เป็นไปตามนั้น รวมทั้ง  
การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปีต๎องสอดคล๎องกับแผนแมํบทด๎วย โดยแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์
ชาติ ประกอบด๎วย 6 ด๎าน 23 ประเด็น ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง  
    1) แผนแมํบทประเด็นความมั่นคง    
    2) แผนแมํบทประเด็นการตํางประเทศ 
   2. ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
    3) แผนแมํบทประเด็นการพัฒนาการเกษตร 
    4) แผนแมํบทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต 
    5) แผนแมํบทประเด็นการทํองเที่ยว 

 6) แผนแมํบทประเด็นการพัฒนาพ้ืนที่และเมืองนําอยูํอัจฉริยะ 
 7) แผนแมํบทประเด็นโครงสร๎างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 

     8) แผนแมํบทประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 
    9) แผนแมํบทประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
    10) แผนแมํบทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   3. ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    11) แผนแมํบทประเด็นการปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม 
    12) แผนแมํบทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
    13) แผนแมํบทประเด็นการพัฒนาการเรียนรู๎ 

    14) แผนแมํบทประเด็นการเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
    15) แผนแมํบทประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกีฬา 
   4. ยุทธศาสตรช์าตดิา๎นการสรา๎งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม  
    16) แผนแมํบทประเด็นการเสริมสร๎างพลังทางสังคม 

    17) แผนแมํบทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค และสํงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
    18) แผนแมํบทประเด็นการสร๎างหลักประกันทางสังคม 
   5. ยุทธศาสตรช์าตดิา๎นการสรา๎งเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ปน็มติรตํอสิง่แวดลอ๎ม 
    19) แผนแมํบทประเด็นการสร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืน 
    20) แผนแมํบทประเด็นการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
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     6. ยุทธศาสตรด์า๎นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
    21) แผนแมํบทประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนา 
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
    22) แผนแมํบทประเด็นการตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    23) แผนแมํบทประเด็นการพัฒนากฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ได๎จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส าหรับใช๎เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี  ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) สูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความ
พร๎อม และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให๎เป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศ ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการทีส่ าคัญ คือ  
  1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให๎เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ   
อยํางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ๎มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี  
ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุํงเน๎นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย
เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให๎กับทุกคนในสังคมได๎ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยูํรํวมกัน 
อยํางสมานฉันท์  
  2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุํงสร๎างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย พัฒนา
คนให๎มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู๎ มีความรู๎ มีทักษะ มีความคิดสร๎างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบ
ตํอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชํวงวัยและเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางมี
คุณภาพ รวมถึงการสร๎างคนให๎ใช๎ประโยชน์และอยูํกับสิ่งแวดล๎อมอยํางเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช๎ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสม  
  3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ 
ประเทศไทย  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมี 
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
เป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  4) ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2580” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับยํอยลงมาควบคูํกับกรอบ
เปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
  5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล๎าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จาก
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช๎ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
  6) ยึด “หลักการน าไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน 5 ปีที่ตํอยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์ ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว”  
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  วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือวางรากฐานให๎คนไทยเปน็คนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจรยิธรรม มีระเบียบวินัยคํานิยมที่ด ีมี
จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอํุน ตลอดจนเป็นคนเกํงที่มีทักษะ
ความรู๎ความสามารถและพัฒนาตนเองได๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต 
   2) เพื่อให๎คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได๎รับความเป็นธรรมใน 
การเข๎าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเข๎มแข็งพ่ึงพาตนเองได๎ 
   3) เพื่อให๎เศรษฐกิจเข๎มแข็ง แขํงขันได๎ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร๎าง 
ความเข๎มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมํโดยการใช๎นวัตกรรมที่เข๎มข๎นมากข้ึน สร๎าง
ความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร๎างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
   4) เพื่อสาธารณะ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมให๎สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5) เพื่อให๎การบริหารราชการแผํนดินมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัย และมีการท างานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6) เพื่อให๎มีการกระจายความเจริญไปสูํภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหมํ 

7) เพื่อผลักดันให๎ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตํางๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได๎อยํางสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให๎ประเทศไทยมีบทบาท
น าและสร๎างสรรค์ในด๎านการค๎า การบริการ และการลงทุนภายใต๎กรอบความรวํมมือตํางๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 
 เปูาหมายรวม เพ่ือให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกลําว ได๎ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของ แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด๎วย 6 เปูาหมาย ทั้งนี้ มีเปูาหมายที่เก่ียวข๎องกับกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 3 
เปูาหมาย 
  เปูาหมายที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู๎ มีความสามารถในการปรับตัวได๎อยํางรู๎เทําทันสถานการณ์ 
มีความรับผิดชอบ และท าประโยชน์ตํอสํวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณ  มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  เปูาหมายที่ 2 ความเหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข๎มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข๎าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม  
  เปูาหมายที่ 6 ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรํงใส ตรวจสอบได๎ กระจาย
อ านาจและมีสํวนรํวมจากประชาชน 
 
4. แผนปฏริปูประเทศด๎านการศกึษา 
           รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให๎รัฐจัดให๎มียุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือเป็น
เปูาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 ก าหนดให๎ท าการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสูํประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยํางยั่งยืน ตามหลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่
ดี รวมทั้งมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข โดยจะต๎องด าเนินการปฏิรูปอยํางตํอเนื่องในชํวงห๎าปีข๎างหน๎าเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว๎
ในแผนการปฏิรูปแตํละด๎าน คือ 1) ด๎านการเมือง 2) ด๎านการบริหารราชการแผํนดิน 3) ด๎านกฎหมาย 4) 
ด๎านกระบวนการยุติธรรม 5) ด๎านเศรษฐกิจ 6) ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 7) ด๎านสาธารณสุข 
8) ด๎านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด๎านสังคม10) ด๎านพลังงาน  11) ด๎านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จ านวน 7 ด๎าน  

 สาระส าคัญ 
 ตามที่รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  มาตรา 258 จ. บัญญัติให๎มีการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศด๎านการศึกษา และมาตรา 261 บัญญัติให๎การปฏิรูปดังกลําวมีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ
คณะหนึ่ งที่ คณะรั ฐมนตรี แตํ งตั้ ง ด า เนิ นการศึ กษาและจัดท าข๎อ เสนอแนะและรํ า งกฎหมาย  
ที่ เกี่ ยวข๎องในการด า เนินการให๎บรรลุ เปู าหมายเ พ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีด า เนินการตํอไป ( ให๎  
คณะกรรมการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีภายใน 2 ปี  นับแตํวันที่ได๎รับการแตํงตั้ง) 
 บัดนี้  คณะกรรมการอิสระเ พ่ือการปฏิ รูปการศึกษาได๎จัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ                
ด๎านการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา มุํงความเป็นเลิศและสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  และปรับปรุงระบบการศึกษา
ให๎มีประสิทธิภาพในการใช๎ทรัพยากร เพิ่มความคลํองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา
และสร๎างเสริมธรรมาภิบาล ซึ่งแผนดังกลําวประกอบด๎วยแผนงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่อง จ าแนก
เป็นประเด็นปฏิรูป รวม 29 ประเด็น 
ซึ่งประเด็นปฏิรูปที่มีล าดับส าคัญสูงสุดและต๎องด าเนินการให๎บรรลุผลให๎ได๎ในระยะเรํงดํวนมี 6 ประเด็นคือ  
 (1) ยกเครื่องระบบการศกึษา โดยการบังคับใช๎รํางพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 
ฉบับใหมํรวมถึงกฎหมายส าคัญอ่ืน ได๎แกํ รํางพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ..    
รํางพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... รํางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และการ
จัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู๎แหํงชาติ 
 (2) บุกเบิกนวตักรรมของการจดัการศกึษาระดับโรงเรยีน กลุมํโรงเรยีน หรือการจดัการระดบั
พื้นที ่โดยให๎โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษา  ผํานการขับเคลื่อนเรื่อง
สถานศึกษาท่ีมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการและระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการด าเนินการของการศึกษา 
 (3) น าเสนอแนวทางการปรับหลักสตูรการจดัการศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไปสูหํลักสตูร
ฐานสมรรถนะ  และรูปแบบการปรับหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดตั้งสถาบันหลักสูตรและ
การเรียนรู๎แหํงชาติเพ่ือเป็นเสมือนศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนรู๎
แหํงชาติเพ่ือเป็นเสมือนศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัย  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลการเรียนรู๎  ส าหรับการจัดการศึกษาในระดับ 
ตําง ๆ 
 (4) สร๎าง “ดจิทิลัแพลตฟอรม์เพื่อการเรยีนรู๎แหงํชาติ” ใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
น าความรู๎และวิธีการเรียนรู๎ไปสูํโรงเรียน  นักเรียน และครูทั่วประเทศ  โดยเฉพาะในท๎องถิ่นหํางไกล 
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 (5) จัดระบบการผลติครใูหม๎ีคณุภาพและสมรรถนะความเปน็ครู ผํานการจัดตั้งกองทุนหรือ
แผนงานเพื่อการผลิตและพัฒนาครูส าหรับครูรุํนใหมํ และพัฒนาบัณฑิตครูที่มีอยูํให๎ตรงตาม 
ความจ าเป็นของประเทศ ในระยะแรกเน๎นครูปฐมวัย และครูประถมศึกษาส าหรับท๎องถิ่นขาดแคลน 
 (6) ใหม๎ีการแตงํตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงํชาติ ตามที่ก าหนดไว๎ในรํางพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหํงชาติฉบับใหมํเพ่ือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหํงชาติและ การปฏิรูป
การศึกษาให๎เริ่มด าเนินการได๎และมีความตํอเนื่องในระยะยาว 
(https://www.moe.go.th/websm/2019/3/181.html) 
 
5. แผนการศึกษาแหงํชาต ิ(พ.ศ. 2560 - 2579)   
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได๎จัดท าแผนการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 
2560 - 2579 เพ่ือวางกรอบเปูาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุํงจัดการศึกษา  ให๎คน
ไทยทุกคนสามารถเข๎าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให๎มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
 แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหํงชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด๎วย 
หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทําเทียม และทั่วถึง (Inclusive 
Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการ มีสํวนรํวมของ
สังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชํวงวัย การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได๎ และวิกฤติด๎าน
สิ่งแวดล๎อมโดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแหํงชาติ โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ด ารงชีวิต  
อยํางเป็นสุข สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
  วัตถุประสงค์ 
   1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2) เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล๎องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
   3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม รู๎รักสามัคคี 
และรํวมมือผนึกก าลังมุํงสูํการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4) เพื่อน าประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศท่ีมีรายได๎ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า 
ภายในประเทศลดลง 
   เพ่ือให๎บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุํงหมายในการจัดการศึกษาดังกลําว แผนการศึกษาแหํงชาติ 
ได๎วางเปูาหมายไว๎ 2 ด๎าน คือ 
   ด๎านที่ 1 เปูาหมายด๎านผู๎เรียน (Learner Aspirations) โดยมุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21  (3Rs8Cs) ประกอบด๎วยลักษณะและทักษะตํอไปนี้ 
   *3Rs  ได๎แกํ การอํานออก (Reading) การเขียนได๎ (writing) และการคิดเป็น (Arithmetic) 
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*8Cs ได๎แกํ ทักษะด๎านการคิดอยํางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก๎ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทักษะด๎านการสร๎างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด๎านความเข๎าใจตํางวัฒนธรรม ตํางกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด๎าน 
ความรํวมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู๎น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะ
ด๎านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู๎เทําทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) 
ทักษะด๎านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะ
อาชีพ และทักษะ การเรียนรู๎ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม (Compassion) 
   ด๎านที่ 2 เปูาหมายด๎านการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการ
บรรลุเปูาหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบด๎วย เปูาหมายและตัวชี้วัดที่เก่ียวข๎องกับการจัดการศึกษาที่ส าคัญ ดังนี้ 
    เปูาหมายที่ 1 ประชากรทุกคนเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยําง ทั่วถึง 
(Access) 
                เปูาหมายที่ 2 ผู๎เรียนทุกคน ทุกกลุํมเปูาหมายได๎รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน อยํางเทําเทียม (Equity) 
                 เปูาหมายที่ 3 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุขีด
ความสามารถ เต็มตามศักยภาพ (Quality)  
            เปูาหมายที่ 4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทาง
การศึกษา ที่ค๎ุมคําและบรรลุเปูาหมาย (Efficiency) 
       เปูาหมายที่ 5 ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็น
พลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 
 แผนการศึกษาแหํงชาติ ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต๎ 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให๎แผนการศึกษาแหํงชาติบรรลุเปูาหมายตามจุดมุํงหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิด
การจัดการศึกษาดังกลําวข๎างต๎น ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
   เปูาหมาย 
    1) คนทุกชํวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2) คนทุกชํวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎และพ้ืนที่พิเศษ
ได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ 
    3)  คนทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหมํ 
   แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2) ยกระดับคุณภาพและสํงเสริมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
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    3) ยกระดับคุณภาพและสํงเสริมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง
พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแกํง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุํมชนตํางเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุํมชน-ชายขอบ และแรงงานตํางด๎าว) 
    4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตํางๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหมํ ภัย
จากไซเบอร์ เป็นต๎น 
  ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลติและพัฒนาก าลงัคน การวจิยั และนวตักรรมเพื่อสรา๎ง  
ขีดความสามารถในการแขงํขนัของประเทศ 
   เปูาหมาย 
    1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต๎องการของตลาดงาน  
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
    2) สถาบันการศึกษาและหนํวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด๎าน 
    3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่สร๎างผลผลิต และมูลคําเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ   
   แนวทางการพัฒนา 
    1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต๎องการของตลาดงาน             
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
    2) สํงเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด๎าน 
    3) สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่สร๎างผลผลิต               
และมูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
   เปูาหมาย 
    1) ผู๎เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
    2) คนทุกชํวงวัยมีทักษะความรู๎ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ตามศักยภาพ 
    3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตรได๎อยําง
มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    4) แหลํงเรียนรู๎ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู๎มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎โดยไมํจ ากัดเวลาและสถานที่ 
    5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
    6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได๎มาตรฐานระดับสากล 
    7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
   แนวทางการพัฒนา 
    1) สํงเสริม สนับสนุนให๎คนทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยํางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตํละชํวงวัย 
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    2) สํงเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู๎ตํางๆ ให๎มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ได๎โดยไมํจ ากัดเวลาและสถานที่ 
    3) สร๎างเสริมและปรับเปลี่ยนคํานิยมของคนไทยให๎มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ 
    4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู๎เรียนให๎มีประสิทธิภาพ 
    5) พัฒนาคลังข๎อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู๎ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
    7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร๎างโอกาส ความเสมอภาคและความเทําเทียมทางการศึกษา  
   เปูาหมาย 
    1)  ผู๎เรียนทุกคนได๎รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
    2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผํานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคน  
ทุกชํวงวัย 
    3) ระบบข๎อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต๎อง เป็นปัจจุบัน  
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
   แนวทางการพัฒนา 
    1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
    2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกชํวงวัย 
    3) พัฒนาฐานข๎อมูลด๎านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข๎าถึงได๎ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
   เปูาหมาย 
    1) คนทุกชํวงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ 
    2) หลักสูตร แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎ที่สํงเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร                 
กับสิ่งแวดล๎อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํ 
การปฏิบัติ 
    3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู๎และนวัตกรรมด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
   แนวทางการพัฒนา 
    1) สํงเสริม สนับสนุนการสร๎างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
    2) สํงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการ
เรียนรู๎ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
    3) พัฒนาองค์ความรู๎ งานวิจัย และนวัตกรรม ด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เปูาหมาย 
    1) โครงสร๎าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลํองตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได๎ 
    2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสํงผลตํอคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา 
    3) ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
    4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกตําง
กันของผู๎เรียน สถานศึกษา และความต๎องการก าลังแรงงานของประเทศ 
    5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร๎าง
ขวัญก าลังใจ และสํงเสริมให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มตามศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 
    1) ปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารจัดการศึกษา 
    2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
    3) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา 
    4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่สํงผลตํอคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
    5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

6. นโยบายและจดุเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 เพ่ือให๎การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ 
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย บรรลุเปูาหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา12 แหํง พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ
นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให๎สํวนราชการในสังกัด
กระทรวง ศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 พร๎อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด๎านการศึกษาให๎มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช๎จําย
งบประมาณอยํางคุ๎มคํา เพ่ือมุํงเปูาหมาย คือ ผู๎เรียนทุกชํวงวัย ดังนี้ 
 หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 กระทรวงศึกษาธิการมุํงมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหนํวยงานเจ๎าภาพขับเคลื่อนทุกแผนยํอยในประเด็น 12 การพัฒนาการ
เรียนรู๎ และแผนยํอยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด๎าน
การศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในสํวนนโยบายหลักด๎านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎  และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกชํวงวัย และนโยบายเรํงดํวน เรื่องการเตรียมคนไทยสูํศตวรรษที่ 21  นอกจากนี้ ยัง
สนับสนุนการขับเคลื่อน แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวําด๎วยความมั่นคงแหํงชาติ (พ.ศ. 2562 - 
2565) รวมทั้งนโยบายและแผนตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง โดยคาดหวังวําผู๎เรียนทุกชํวงวัยจะได๎รับการพัฒนาในทุก
มิติ เป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ และมีความพร๎อมรํวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สูํความมั่นคง มั่งคั่ง และ
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ยั่งยืน ดังนั้น ในการเรํงรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับสังคม และ
ผลักดันให๎การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบาย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ  โดยมุํงปฏิรูปองค์การเพ่ือ 
หลอมรวมภารกิจและบุคลากร เชํน ด๎านการประชาสัมพันธ์ ด๎านการตํางประเทศ ด๎านเทคโนโลยี ด๎าน
กฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการใช๎ทรัพยากรทับซ๎อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข๎ามาชํวยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุํงปฏิรูปกระบวนการวางแผน
งาน/โครงการ แบบรํวมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช๎จํายอยํางคุ๎มคํา สํงผลให๎ภาคสํวนตําง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและรํวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 
 3 .  ปรั บรื้ อและเปลี่ ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลั งคนของ
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมุํงบริหารจัดการอัตราก าลังให๎สอดคล๎องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนา
สมรรถนะและความรู๎ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให๎มีความพร๎อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 
 4. ปรับรือ้และเปลีย่นแปลงระบบการจดัการศึกษาและการเรยีนรู๎ โดยมุํงให๎ครอบคลุมถึง
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 จดุเนน๎ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. การพฒันาและเสรมิสรา๎งศกัยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

1.1  การจดัการศกึษาเพื่อคุณวฒุิ 
•  จดัการศกึษาทกุระดับ ทุกประเภท โดยใช๎หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้ง 

แนวทางการจัดการเรียนรู๎เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู๎เรียน ที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษา
แหํงชาติ 

•  สงํเสริมการพฒันากรอบหลกัสตูรระดับท๎องถิน่และหลกัสูตร 
สถานศึกษา ตามความต๎องการจ าเป็นของกลุํมเปูาหมายและแตกตํางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

•  พัฒนาผูเ๎รียนให๎มทีักษะการคดิวเิคราะห์ สามารถแก๎ไขสถานการณ์เฉพาะ 
หน๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู๎เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จ าลองผํานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์
มุมมองรํวมกันของผู๎เรียนและครูให๎มากขึ้น 

•  พัฒนาผูเ๎รียนให๎มคีวามรอบรูแ๎ละทกัษะชวีติ เพ่ือเป็นเครื่องมือใน 
การด ารงชีวิตและสร๎างอาชีพ อาทิ การใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตํอการดูแลสุขภาพ 

1.2  การเรยีนรู๎ตลอดชวีติ 
 • จดัการเรียนรูต๎ลอดชวีติส าหรบัประชาชนทกุชวํงวยั เน๎นสํงเสริมและยกระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
 • สงํเสรมิการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมส าหรบัผูท๎ี่เขา๎สูสํงัคมสงูวยั อาทิ อาชีพที่
เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู๎สูงวัย หลักสูตร BUDDY 
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โดยเน๎นการมีสํวนรํวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู๎เรียน หลักสูตรการเรียนรู๎ออนไลน์ เพ่ือสํงเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค๎าออนไลน์ระดับต าบล 
 • สงํเสริมโอกาสการเขา๎ถงึการศกึษาเพื่อทักษะอาชีพและการมงีานท า ในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน 
และพ้ืนที่เกาะแกํง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุํมชนตํางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุํมชนชายขอบ และ
แรงงานตํางด๎าว) 
 • พฒันาครใูห๎มทีักษะ ความรู ๎และความช านาญในการใชเ๎ทคโนโลยดีจิทิลั 
ปญัญาประดิษฐ ์และภาษาองักฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อยํางเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
 • พฒันาครอูาชวีศกึษาทีม่ีความรูแ๎ละความสามารถในทางปฏบิตั ิ 
(Hands – on Experience) เพ่ือให๎มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยรํวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้น
น าของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข๎มข๎นระยะเวลาอยํางน๎อย 1 ปี 
 • พฒันาสมรรถนะและความรูค๎วามสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให๎มี
ความพร๎อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอยํางมีประสิทธิภาพ โดยจัดให๎มีศูนย์พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
 2. การพฒันาการศกึษาเพื่อความมัน่คง 
 • พฒันาคณุภาพการศึกษาในพื้นทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใต๎ โดยน๎อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
 • เฝาูระวงัภยัทกุรูปแบบทีเ่กดิขึ้นกบัผู๎เรยีน คร ูและสถานศกึษา โดยเฉพาะภัยจาก 
ยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค๎ามนุษย์ 
 • สงํเสริมให๎ใชภ๎าษาท๎องถิ่นรวํมกบัภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช๎
ภาษาอยํางหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร
และใช๎ภาษาท่ีสามในการตํอยอดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 • ปลูกฝงัผูเ๎รยีนใหม๎หีลักคิดทีถู่กต๎องดา๎นคณุธรรม จรยิธรรม และเป็นผู๎มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช๎กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 3. การสรา๎งความสามารถในการแขงํขนั 
 • สนบัสนนุใหส๎ถานศึกษาอาชวีศึกษาผลติก าลงัแรงงานทีม่คีุณภาพ ตามความเปน็เลศิของ
แตลํะสถานศกึษาและตามบรบิทของพืน้ที่ รวมทั้งสอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
 • สนบัสนนุใหส๎ถานศึกษาอาชวีศึกษาบรหิารจัดการอยํางมคีุณภาพ และจัดการเรียนการ
สอนด๎วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล๎องกับเทคโนโลยี โดยเน๎นให๎ผู๎เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข๎อมูล 
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตํางประเทศ 
 4. การสรา๎งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 • พฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัเพือ่การเรยีนรู๎ และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎ 
 • ศึกษาและปรบัปรงุอตัราเงนิอุดหนนุคาํใชจ๎าํยตํอหวัในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ให๎
สอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
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 • ระดมสรรพก าลงัเพื่อสงํเสรมิสนบัสนนุโรงเรียนน ารํองพืน้ที่นวตักรรมการศึกษา เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให๎สอดคล๎องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 5. การจดัการศกึษาเพื่อสรา๎งเสรมิคุณภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดล๎อม 
 • เสริมสรา๎งการรบัรู ๎ความเขา๎ใจ ความตระหนัก และสงํเสริมคุณลกัษณะและพฤตกิรรมที่
พึงประสงคด์า๎นสิง่แวดล๎อม 
 • สงํเสริมการพัฒนาสิง่ประดษิฐ์และนวตักรรมที่เปน็มิตรกบัสิง่แวดล๎อม ให๎สามารถเป็น
อาชีพ และสร๎างรายได๎ 
 6. การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการ 
 • ปฏริปูองคก์ารเพือ่ลดความทับซ๎อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ
หนํวยงานที่มีภารกิจใกล๎เคียงกัน เชํน ด๎านประชาสัมพันธ์ ด๎านตํางประเทศ ด๎านเทคโนโลยี ด๎านกฎหมาย 
เป็นต๎น 
 • ปรบัปรงุกฎหมายและระเบยีบทีเ่ปน็อปุสรรคและขอ๎จ ากดัในการด าเนนิงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู๎เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
 • สนบัสนนุกจิกรรมการปูองกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมชิอบ 
 • พฒันาระบบฐานข๎อมลูดา๎นการศึกษา (Big Data) 
 • พฒันาระบบการบรหิารจดัการและพฒันาก าลงัคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให๎สอดคล๎อง
กับการปฏิรูปองค์การ 
 • สนบัสนนุใหส๎ถานศึกษาเปน็นติิบคุคล เพ่ือให๎สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได๎
อยํางอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต๎กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
 • จดัตั้งหนวํยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดบัจงัหวดั เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 • สงํเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรยีนคุณภาพ โดยเน๎นปรับสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให๎เอ้ือตํอการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 การขับเคลื่อนนโยบายและจดุเนน๎สูํการปฏบิตัิ 
 1. ใหส๎วํนราชการ หนวํยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจดุเนน๎ เปน็
กรอบแนวทางมาใชใ๎นการวางแผนและจดัท างบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
ค านึงถึงมาตรการ 4 ข๎อ ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ได๎ให๎แนวทางในการบริหารงบประมาณ
ไว๎ ดังนี้ (1) งดดูงานตํางประเทศ 1 ปี ยกเว๎นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ตํอกระทรวงศึกษาธิการ 
(2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญํและใช๎งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) 
ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ าซ๎อน 
 2. ใหม๎ีคณะกรรมการติดตาม ประเมนิผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจดุเนน๎สูํ
การปฏบิตัริะดับพื้นที่ โดยให๎ผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝุายเลขานุการและผู๎ชํวยเลขานุการตามล าดับ โดยมี
บทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอตํอ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
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 3. กรณีมปีญัหาในเชิงพืน้ทีห่รือข๎อขดัข๎องในการปฏบิตัิงาน ให๎ศึกษา วิเคราะห์ข๎อมูลและ
ด าเนินการแก๎ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีกํอน โดยใช๎ภาคีเครือขํายในการแก๎ไขข๎อขัดข๎อง พร๎อมทั้งรายงานตํอ
คณะกรรมการติดตามฯ ข๎างต๎น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามล าดับ 
 อนึ่ง ส าหรับภารกิจของสํวนราชการหลักและหนํวยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน๎าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได๎ด าเนินการอยูํกํอนเมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่ก าหนด หาก
มีความสอดคล๎องกับหลักการนโยบายและจุดเน๎นข๎างต๎น ให๎ถือเป็นหน๎าที่ของสํวนราชการหลักและหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎องต๎องเรํงรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให๎การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอยํางเป็น
รูปธรรมด๎วยเชํนกัน 

7. แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 วสิยัทัศน ์
  “สร๎างคุณภาพทุนมนุษย์ สูํสังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

 พันธกจิ 
  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการ
แขํงขัน 
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษ
ที่ 21 
  4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษา
อยํางทั่วถึงและเทําเทียม 
  5. พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
  6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
  7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุํงสูํ Thailand 4.0 

 แผนปฏบิตัริาชการ 
  1. แผนปฏบิตัริาชการ เรื่องที ่1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสงัคมและประเทศชาติ 

  1.1 เปาูหมาย  
ผู๎เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น  
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอ ารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
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  1.2 แนวทางการพฒันา 
   1.2.1 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความจงรักภักดี ตํอสถาบันหลัก
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.2.2 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบ
ใหมํ 
   1.2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร๎างเสริมโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษา การ
พัฒนาทักษะ การสร๎างอ าชีพ และการใช๎ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ 
   1.2.4 สํงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให๎กับผู๎เรียนทุกชํวงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ๎มกัน 
ความเสี่ยงในการด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 
 
 2. แผนปฏบิตัริาชการ เรื่องที ่2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงํขันของประเทศ 
  2.1 เปาูหมาย  
   ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและ
อ่ืนๆ ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ สร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
  2.2 แนวทางการพฒันา 
   2.2.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต๎องการของ 
ตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
   2.2.2 สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู๎ และ
สิ่งประดิษฐ์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 3. แผนปฏบิตัริาชการ เรื่องที ่3 การพฒันาและเสรมิสรา๎งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
  3.1 เปาูหมาย 
   3.1.1 ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎ 
 มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย 
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร๎อมก๎าวสูํสากล น าไปสูํการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
   3.1.2 ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ ได๎รับ 
การพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิช าชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
  3.2 แนวทางการพฒันา 
   3.2.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย 
ONET PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์) 
   3.2.2 พัฒนาผู๎เรียนทุกชํวงวัยให๎มีความรู๎ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา 
   3.2.3 พัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด๎วย
ระบบคุณภาพ การนิเทศติดตาม) 
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   3.2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งในการวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศด๎านการจบการศึกษาส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
   3.2.5 พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐานการ
จบการศึกษา การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให๎บริการข๎อมูลทางการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 4. แผนปฏบิตัริาชการ เรื่องที ่4 การสรา๎งโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศกึษาที่มคีุณภาพ มี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศกึษา 
  4.1 เปาูหมาย  
   ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพ้ืนที่
หํางไกลทุรกันดาร ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ 
  4.2 แนวทางการพฒันา 
   4.2.1 เพ่ิมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางเทําเทียมและเสมอภาค 
   4.2.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกชํวงวัย 
   4.2.3 พัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ และตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียน 
   4.2.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข๎อมูลสารสนเทศ
ผู๎ส าเร็จการศึกษา ปพ. 3 
 5. แผนปฏบิตัริาชการ เรื่องที ่5 การจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดล๎อม 
  5.1 เปาูหมาย 
   สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  5.2 แนวทางการพฒันา 
   สร๎างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
 6. แผนปฏบิตัริาชการ เรื่องที ่6 การปรับสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการศกึษา 
  6.1 เปาูหมาย 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอยํางเป็นระบบ ใช๎งานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
  6.2 แนวทางการพฒันา 
   6.2.1 สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให๎สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอยํางมีประสิทธิภาพ 
   6.2.2 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา 
   6.2.3 สํงเสริม สนับสนุนให๎โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานได๎อยํางมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจ 
   6.2.4 พัฒนาสถานศึกษาน ารํองพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช๎พื้นที่และสถานศึกษาเป็น
ฐาน เพ่ือให๎สามารถบริหารและจัดการศึกษาได๎อยํางมีอิสระและ 
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8. มาตรฐานส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
มาตรฐานที ่1 การบรหิารจดัการองคก์ารสูํความเปน็เลิศ  

 ค าอธบิายมาตรฐาน  
 การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ หมายถึง การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาเพ่ือให๎บรรลุตามเปูาหมาย โดยมุํงเน๎นหลักการสร๎างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึด
หลัก ธรรมาภิบาลอยํางเป็นรูปธรรม ด๎วยการพัฒนาให๎เป็นองค์การแหํงการเรียนรู๎ การกระจายอ านาจและ
การเปิดโอกาสให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎มีสํวนรํวมในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสูํเปูาหมาย  มี 
3 ตัวบํงชี้ ดังนี้  

ตัวบํงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
ตัวบํงชี้ที่ 2 การพัฒนาสูํองค์การแหํงการเรียนรู๎ 
ตัวบํงชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหารและการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที ่2 การบรหิารและการจดัการศึกษาที่มปีระสทิธภิาพ  
 ค าอธบิายมาตรฐาน  
 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการบริหารและการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสูํ
การปฏิบัติให๎เกิดประสิทธิภาพ สํงผลตํอคุณภาพการจัดการศึกษาที่ต๎องการให๎เกิดกับผู๎เรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา มี 5 ตัวบํงชี้ ดังนี้  

ตัวบํงชี้ที่ 1 การบริหารงานด๎านวิชาการ 
ตัวบํงชี้ที่ 2 การบริหารงานด๎านงบประมาณ 
ตัวบํงชี้ที่ 3 การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล 
ตัวบํงชี้ที่ 4 การบริหารงานด๎านการบริหารทั่วไป 
ตัวบํงชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที ่3 สมัฤทธผิลการบรหิารและการจดัการศกึษา 
 ค าอธบิายมาตรฐาน  
 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา หมายถึง ผลของการบริหารและการจัดการศึกษา 

ตามบทบาทและภารกิจ ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่เกิดขึ้นกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู๎เรียน ประกอบด๎วย 6 ตัวบํงชี้ ดังนี้  

 ตัวบํงชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอยํางได๎ 
 ตัวบํงชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบํงชี้ที่ 3 ผู๎เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
 ตัวบํงชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทําเทียมกัน ศึกษาตํอ

ในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู๎ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
 ตัวบํงชี้ที่ 5 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ๎างในส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ 
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 ตัวบํงชี้ที่ 6 ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
รวมทั้งการให๎บริการ 

9. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 ตามแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2540) และแผนปฏิรูปประเทศ  
ด๎านการศึกษาก าหนดให๎มีการพัฒนาเด็กตั้งแตํระดับปฐมวัยให๎มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี  สมวัย 
ทุกด๎าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 ตระหนักถึงพหุ
ปัญญา ของมนุษย์ที่หลากหลายมีเปูาหมายให๎ผู๎เรียนทุกกลุํมวัยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มี
ทักษะ ที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมี
ประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝุเรียนรู๎ อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู๎สิทธิและหน๎าที่ มีความ
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ  
 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุํงมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให๎เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหมํ วิถีคุณภาพ” มุํงเน๎นความปลอดภัยในสถานศึกษา สํงเสริมโอกาส  
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบาย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้  
  1. ด๎านความปลอดภัย  
   พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให๎กับผู๎เรียน คร ูและบุคลากรทาง 
การศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล๎อมท่ีเอ้ือ 
ตํอการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํและโรคอุบัติซ้ า 
  2. ด๎านโอกาส  
   2.1 สนับสนุน ให๎เด็กปฐมวัยได๎เข๎าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ด ีทั้งทางรํางกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให๎สมกับวัย  
   2.2 ด าเนินการให๎เด็กและเยาวชนได๎รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยํางมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาตํอ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเองรวมทั้งสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สูํความเป็น
เลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  
   2.3 พัฒนาระบบดูแลชํวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูํในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปูองกัน ไมํให๎
ออกจากระบบการศึกษารวมทั้งชํวยเหลือเด็กตกหลํนและเด็กออกกลางคันให๎ได๎รับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน อยํางเทําเทียมกัน  
   2.4 สํงเสริมให๎เด็กพิการและผู๎ด๎อยโอกาส ให๎ได๎รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได๎อยํางมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  3. ด๎านคุณภาพ  
   3.1 สํงเสริมการจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ มีทักษะการเรียนรู๎และทักษะที่จ าเป็น  
ของโลกในศตวรรษท่ี 21 อยํางครบถ๎วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง  
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   3.2 พัฒนาผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะด๎านการอําน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตํางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแขํงขัน และการเลือก ศึกษาตํอเพ่ือการมีงานท า 
   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน๎นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น 
ในแตํละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู๎แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ที่สร๎างสมดุล 
ทุกด๎าน สํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู๎เรียน 
ทุกระดับ  
   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎เป็นครูยุคใหมํ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน๎าที่ได๎ดี มีความรู๎ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
  4. ด๎านประสิทธิภาพ  
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช๎พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักใน 
การขับเคลื่อน บนฐานข๎อมูลสารสนเทศที่ถูกต๎อง ทันสมัย และการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  
   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนที่สามารถด ารงอยูํได๎อยํางมีคุณภาพ (Stand Alone) ให๎มีคุณภาพอยํางยั่งยืน สอดคล๎องกับบริบท ของ
พ้ืนที่  
   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที ่1 
- 3 น๎อยกวํา 20 คน ให๎ได๎รับการศึกษาอยํางมีคุณภาพ สอดคล๎องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
   4.4 สํงเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา 
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ  
   4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให๎เป็นต๎นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการ
เพ่ิมความคลํองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

10. แผนพฒันาการศกึษาจงัหวดักาฬสนิธุ ์พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบบัทบทวน พ.ศ.2564) 
 วสิยัทัศน ์ 
  “ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิต1  อยํางมีคุณภาพ2 
ด ารงชีวิตอยํางเป็นสุข3  สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4  สืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น5   
และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 216” 
 ค านยิามวสิยัทัศน์ 
  1. เรียนรู๎ตลอดชีวิต หมายถึง ประชากรทุกชํวงวัยได๎รับการพัฒนาที่เกิดข้ึนในตัวบุคคล  
อันเป็นผลมาจากการได๎รับความรู๎ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิต 
ที่สามารถเกิดข้ึนได๎ตลอดเวลาตั้งแตํเกิดจนตาย 
  2. คุณภาพ หมายถึง ผู๎เรียนมีความรู๎ตามมาตรฐานการศึกษาในแตํละระดับการศึกษา 
มีคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ด ารงชีวิตอยํางเป็นสุข หมายถึง ผู๎เรียนได๎รับการศึกษา มีงานท า มีรายได๎ไมํยากจน 
  4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การจัดการศึกษาที่น๎อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต๎องมี
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ภูมิค๎ุมกันในตัวที่ดี ทั้งนี้จะต๎องอาศัยความรู๎ควบคูํคุณธรรม และการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร๎อมรับตํอการ
เปลี่ยนแปลงในด๎านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรม 
  5. สืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น หมายถึง การจัดการศึกษาที่บูรณาการน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎แกํ 
ประวัติศาสตร์กาฬสินธุ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา ศิลปะพ้ืนเมือง โปงลาง ข๎าวเขาวงวัฒนธรรม 
ผู๎ไท ผ๎าไหมแพรวาและอ่ืน ๆ มาใช๎เพ่ือเป็นความรู๎และเทคนิคที่นามาใช๎ในการแก๎ปัญหาและตัดสินใจซึ่งได๎สืบ
ทอดและเชื่อมโยงมาอยํางตํอเนื่องตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบันน าไปใช๎ในการประกอบอาชีพ 
  6. ศตวรรษท่ี 21 หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีใช๎ทักษะการเรียนรู๎ 3Rs8Cs 
 พันธกจิ  

  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
  2. เสริมสร๎างโอกาสเข๎าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชน เรียนรู๎ตลอดชีวิตทั่วถึงเทําเทียม

กันอยํางมีคุณภาพ 
3. เสริมสร๎างการเป็นพลเมืองที่ดี สํงเสริมการอยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมีคุณธรรม

จริยธรรม และสามารถด ารงชีวิตได๎อยํางเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนาก าลังคนให๎มีมาตรฐานวิชาชีพสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน 

เศรษฐกิจ สังคม เพ่ือรองรับพลวัตโลก การแขํงขันในศตวรรษท่ี 21 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
5. สํงเสริม สนับสนุน และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ทุกระบบ 
6. อนุรักษ์ สืบสาน สร๎างสรรค์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญากาฬสินธุ์ โดยเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ ทุกรูปแบบ 

 ประเด็นยทุธศาสตรร์วม  
  ยุทธศาสตร์ที ่1 : จัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสูํความความมั่นคงและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษ 
ที่ 21 
  ยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ 
ยุคใหมํ ที่ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลง 
  ยุทธศาสตร์ที ่4 : สร๎างโอกาสทางการศึกษาอยํางเทําเทียมและเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที ่5 : เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
  ยุทธศาสตร์ที ่6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่7 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 เปูาประสงค์รวม 
  1. ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได๎รับการพัฒนาความรู๎ ทักษะชีวิต และมีความเป็นพลเมืองที่ดี 
  2. หนํวยงาน สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล สามารถพัฒนาศักยภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 อยํางมั่นคง
ยั่งยืน และเรียนรู๎ได๎ตลอดชีวิต 
  3. เพ่ิมประสิทธิภาพผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ และเป็นครูยุคใหมํ  
  4. เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
  5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 : จัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสูํความความมั่นคงและยั่งยืน 
 เปูาประสงค ์: ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติความเชื่อคํานิยม ตามระบอบประชาธิปไตย 
อยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และสามารถด ารงชีพอยํางเป็นสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยทุธท์ี ่1 : เสริมสร๎างให๎สถานศึกษาจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  
โดยบูรณาการหลักไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตวัชีว้ดั 
       1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการหลัก
ไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความตํอเนื่อง (ร๎อยละ 100) 
       2. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ปลอดสารเสพติด (ร๎อยละ 100) 
       3. จ านวนของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านปลอดสารเสพติด คุณธรรม 
จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประชาธิปไตยในโรงเรียน (สถานศึกษา จ านวน 10 แหํง) 
 กลยทุธท์ี ่2 : เสริมสร๎างผู๎เรียนให๎มีความเป็นพลเมืองที่ดีและอยูํรํวมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม 
 ตวัชีว้ดั 
       4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธ ารงรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ (ร๎อยละ 100) 
       5. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู๎ เพ่ือเสริมสร๎างความเป็นพลเมืองที่ดี  (ร๎อยละ 100) 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
 เปูาประสงค์ : ผู๎เรียนมีความรู๎ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพตอบสนองตํอ
ความต๎องการของตลาดแรงงานในการแขํงขันศตวรรษท่ี 21 
 กลยทุธท์ี ่1 : สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู ผู๎บริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให๎เหมาะสม 
สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 ตวัชีว้ดั   
       1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ปรับสูตรสถานศึกษาสอดคล๎องกับศตวรรษที ่21 (ร๎อยละ100) 
 กลยทุธท์ี ่2 : สํงเสริม สนับสนุน การน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมาใช๎ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา  
 ตวัชีว้ดั   
       2. ร๎อยละการอํานออกเขียนได๎ของผู๎เรียนปกติ (ตั้งแตํ ป.1-ป.6) ( ร๎อยละ 100) 
       3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู๎แบบสะเต็มศึกษา เพ่ิมขึ้น 
(ร๎อยละ 10) 
       4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ที่มีผลจากการจัดการเรียนรู๎แบบสะเต็มศึกษา 
(ร๎อยละ 10) 
       5. ร๎อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) แตํละ
สาขาวิชามีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 50 ขึ้นไป (ร๎อยละ 10) 
       6. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านอํานออกเขียนได๎ 
คิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและด๎านอาชีพ (ร๎อยละ 10) 
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       7. ร๎อยละของระดับความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู๎ส าเร็จการศึกษาในแตํละ
ระดับ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถ (CEFR) สูงขึ้น (ร๎อยละ 10) 
 กลยทุธท์ี ่3 : พัฒนาคนให๎มีมาตรฐานวิชาชีพตรงกับความต๎องการของตลาดแรงงาน 
 ตวัชีว้ดั   
       8. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะอาชีพอยําง
น๎อย 1 อาชีพ  (ร๎อยละ 50) 
       9. ร๎อยละของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่ 
พอใจของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน (ร๎อยละ 80) 
       10. อัตราการได๎งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
(ไมํนับศึกษาตํอ) ภายในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 80) 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพยุคใหมํ ที่ก๎าว
ทันการเปลี่ยนแปลง 
 เปูาประสงค์ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพสามารถบูรณาการ การจัดการ
เรียนรู๎น าไปสูํการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และเป็นครูต๎นแบบที่นํายกยํองเชิดชูเกียรติ 
 กลยทุธท์ี ่1 : พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีทักษะและมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และทักษะภาอังกฤษ สอดคล๎องกับความต๎องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
 ตวัชีว้ดั    
       1. ร๎อยละของครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ที่ได๎รับ
การพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (ร๎อยละ 10)  
       2. ร๎อยละของครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ที่ได๎รับ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ร๎อยละ 10) 
 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีผลงานการวิจัยและนวัตกรรมที่
สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 ตวัชีว้ดั    
       3. ร๎อยละของงานวิจัยที่สร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่น าไปใช๎ประโยชน์ได๎จริง  (ร๎อยละ 10)  
 กลยทุธท์ี ่3 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีทักษะการออกแบบการจัด 
การเรียนรู๎แบบ Active Learning น ากระบวนการ PLC มาบูรณาการการจัดการเรียนรู๎ 
 ตวัชีว้ดั    
       4. ร๎อยละของครูที่ได๎รับการพัฒนาให๎มีทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู๎แบบ Active 
Learning และน ากระบวนการ PLC มาบูรณาการจัดการเรียนรู๎ในชั้นเรียน (ร๎อยละ 80)  
       5. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านการจัดการ
เรียนรู๎แบบ Active Learning ผลงานการวิจัยและนวัตกรรม (ร๎อยละ 10)  
 กลยทุธท์ี ่4 : พัฒนาปราชญ์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และผู๎ประกอบการนอกสถานศึกษาให๎มีความ
เชี่ยวชาญด๎านวิชาชีพ 
 ตวัชีว้ดั    
       6. ระดับการพัฒนา และการมีสํวนรํวมของปราชญ์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและผู๎ประกอบการนอก
สถานศึกษา ระดับ 4 (ระดับดี)  
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 กลยทุธท์ี ่5 : จัดกิจกรรมคัดเลือกครูต๎นแบบ ยกยํองเชิดชูและสร๎างขวัญก าลังใจให๎กับผู๎บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
 ตวัชีว้ดั 
       7. ร๎อยละของผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการยกยํองเชิดชูและสร๎างขวัญ
ก าลังใจในระดับจังหวัด (ร๎อยละ 20)  

ยุทธศาสตร์ที ่4 : สร๎างโอกาสทางการศึกษาอยํางเทําเทียมและเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
 เปูาประสงค์ : ประชาชนทุกชวํงวัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางมีคุณภาพและเทําเทียม และ
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 กลยทุธท์ี ่1 : สร๎างโอกาสทางการศึกษาประชาชนทุกชํวงวัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึง 
มีคุณภาพและเทําเทียม 
 ตวัชีว้ดั    
       1. ร๎อยละของประชาชนทุกชํวงวัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
(ร๎อยละ 100)  
       2. ร๎อยละของผู๎พิการได๎รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม 
(ร๎อยละ 100)  
 กลยทุธท์ี ่2 : สํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และมีมาตรฐานตามหลักสูตร  
 ตวัชีว้ดั    
   3. เด็กแรกเกิด – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมขึ้น (ร๎อยละ 80)  
       4. ร๎อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) มีผลการประเมินพัฒนาการตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ร๎อยละ 100) 
 กลยทุธท์ี ่3 : สํงเสริมให๎บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน เข๎ามารํวมจัดการศึกษา 
 ตวัชีว้ดั    
       5. จ านวนบุคคลและครอบครัวได๎รับโอกาสในการจัดการศึกษา (ร๎อยละ 100)  
 กลยทุธท์ี ่4 : สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการเทียบโอนวุฒิทางการศึกษาของประชากร วัยแรงงาน 
 ตวัชีว้ดั    
       6. สัดสํวนผู๎เรียนอาชีวศึกษาเม่ือเทียบกับผู๎เรียนสามัญศึกษา (ร๎อยละ 45:55)  
 กลยทุธท์ี ่5 : สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการวิเคราะห์ปัญหาอยํางจริงจัง และมาตรการในการก ากับ 
ติดตามชํวยเหลือผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพ 
 ตวัชีว้ดั    
       7. อัตราการออกกลางคันของผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง (ร๎อยละ 0)  
       8. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านระบบดูแล
ชํวยเหลือผู๎เรียน (ร๎อยละ 10) 
ยุทธศาสตร์ที ่5 : เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 เปูาประสงค์ : ผู๎เรียนทุกชํวงวัยมีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการกระท ามีคุณธรรมจริยธรรม
และน๎อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
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 กลยทุธท์ี ่1 : สํงเสริม และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎
สร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 ตวัชีว้ดั    
       1. ร๎อยละของสถานศึกษา สถาบันการศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อปลูกฝังความรู๎เกี่ยวกับ
การเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ิมข้ึน (ร๎อยละ 100)  
 กลยทุธท์ี ่2 : สํงเสริม สนับสนุน ให๎มีกลุํมจิตอาสา ที่มาจากประชาชน ชุมชน ผู๎เรียนเข๎ามา  
มีสํวนรํวม และเป็นแกนน าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ที่สํงเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 ตวัชีว้ดั    
       2. ร๎อยละของผู๎เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในการ
ด ารงชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ิมข้ึน  (ร๎อยละ  100)  
 กลยทุธท์ี ่3 : สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษา สร๎างเครือขําย แก๎ปัญหา พัฒนาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมภายในชุมชน 
 ตวัชีว้ดั 
       3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านการ 
มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม (ร๎อยละ 10) 
ยุทธศาสตร์ที ่6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 เปูาประสงค์ : หนวํยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และสอดคล๎องตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยทุธท์ี ่1 : สํงเสริม สนับสนุนให๎หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาให๎มีการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษาและสอดคล๎องตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตวัชีว้ดั    
       1. ร๎อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
(ร๎อยละ 80)  
 กลยทุธท์ี ่2 : สํงเสริม สนับสนุนให๎หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษานาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช๎ในการบริหารจัดการศึกษา 
 ตวัชีว้ดั    
       2. ร๎อยละหนํวยงานทางการศึกษามีฐานข๎อมูลด๎านการศึกษาส าหรับการวางแผนในการบริหาร
จัดการศึกษาและการติดตามและประเมินผล (ร๎อยละ 100)  
 กลยทุธท์ี ่3 : สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ที่เข๎มแข็ง สร๎างความมั่นใจให๎กับผู๎เกี่ยวข๎อง 
 ตวัชีว้ดั    
       3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น  
(ร๎อยละ 100)  
       4. ร๎อยละหนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practice) ในด๎านประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการศึกษาการ (ร๎อยละ 10)  
 กลยทุธท์ี ่4 : สํงเสริม สนับสนุนให๎หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา  
สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษาทั้งภายในและตํางประเทศ 
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 ตวัชีว้ดั    
       5. ร๎อยละหนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา มีการบูรณาการจัดการศึกษาระหวําง 
หนํวยงานให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตํอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
(ร๎อยละ 100) 
ยุทธศาสตร์ที ่7 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 เปูาประสงค์ : หนวํยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา สํงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรู๎ด๎าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 กลยทุธท์ี ่1 : สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น
และกระบวนการจัดการเรียนรู๎ เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ตระหนัก และภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากร
และสิ่งแวดล๎อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ตวัชีว้ดั    
       1. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นและกระบวนการ
จัดการเรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เกิดความตระหนัก และภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ร๎อยละ 100)  
       2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ได๎ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และน๎อมน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน(ร๎อยละ100) 
 กลยทุธท์ี ่2 : สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสร๎างเครือขํายความ
รํวมมือด๎านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์และการมีการสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 ตวัชีว้ดั    
       3. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่มีเครือขํายความรํวมมือด๎านการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งน า
เทคโนโลยีมาชํวยพัฒนาและตํอยอดให๎เกิดความยั่งยืน (ร๎อยละ 100)  
 กลยทุธท์ี ่3 : สํงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ เผยแพรํ และประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอยํางหลากหลาย 
 ตวัชีว้ดั    
       4. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practice) ในด๎านอนุรักษ์เอกลักษณ์ สืบสานภูมิปัญญาของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ร๎อยละ 10)  

11. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   

เพ่ือให๎การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและของโลก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  โดยความเห็นชอบผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องทุกฝุาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  จึงได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาประสงค์  นโยบายแนวทางการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 ดังนี้ 

ก. คํานิยมองค์กร 
  มาตรฐานดี  ยิ้มแย๎มแจํมใส  ใสํใจบริการ 
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ข. วิสัยทัศน์  
  องค์กรชั้นน าในการสํงเสริมสถานศึกษาให๎สามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคน
ดีมีคุณภาพ         

ค. พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร๎างขีดความสามารถ  

ในการแขํงขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ  

ในศตวรรษที่ 21  
4 สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทาง

การศึกษาอยํางทั่วถึงและเทําเทียม 
5. พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ  
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: SDGS) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช๎ 

เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL TECHNOLOGY) เพ่ือพัฒนามุํงสูํ Thailand 4.0 
3. แนวทางการพฒันาเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ได๎ก าหนดนโยบายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร๎างความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผน
ปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) 
แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุํงสูํ Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  
นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4  ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
        มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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สวํนที ่3 
ทิศทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 3   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3    

เพ่ือให๎การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและของโลก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  โดยความเห็นชอบผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องทุกฝุาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  จึงได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาประสงค์  กลยุทธ์แนวทางการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

คํานิยมองค์กร 
  บริหารโปรํงใส ใสํใจบริการ ท างานเป็นทีม 

วิสัยทัศน์  

  “สํงเสริมคุณภาพผู๎เรียน สูํสังคมอนาคตอยํางยั่งยืน” 

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ลดความเหลื่อมล้ า สร๎างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียนให๎
มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่  21  
 3. พัฒนาและสร๎างเสริมให๎ส านักงาน/สถานศึกษา/ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ให๎มีสมรรถนะสูงสุดสูํการเป็นองค์กรการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศและยั่งยืน   
 4. บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมให๎เป็น
วัฒนธรรมองค์กร บูรณาการการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวนโดยใช๎ เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL TECHNOLOGY) 
เพ่ือพัฒนามุํงสูํ THAILAND 4.0  

5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

เปูาหมาย 
  1. ผู๎เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและ
ผู๎อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

2. ผู๎เรียนทุกระดับ ทุกกลุํมเปูาหมาย ได๎รับโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 อยํางเทํ าเทียมและทั่วถึง 
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3. ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีความรู๎ และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  
มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยํางเป็น
ระบบ ใช๎การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยมีสํวนรํวมจากทุก
ภาคสํวน 

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายส านักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ได๎ก าหนดนโยบายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน
ของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
แผนปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2565) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุํงสูํ Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  
นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4  ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
        มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการ 
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

เปูาประสงค์ 
1. ผู๎เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ผู๎เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว  
ผู๎อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ผู๎เรียนทุกคนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น  
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ตัวชี้วัด 
1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ร๎อยละของสถานศึกษาที่น๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  
ให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดี  
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง  
มีหลักคิดที่ถูกต๎องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม  
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผู๎ อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมที่สํงเสริมสนับสนุนในการสร๎างภูมิคุ๎มกัน
พร๎อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมํ 

แนวทางการด าเนินการ 
   1. สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างความจงรักภักดีตํอสถาบันหลัก
ของชาติ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   2. สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหมํ 
   3. สํงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให๎กับผู๎เรียนทุกชํวงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ๎มกันความเสี่ยง
ในการด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต  
 
นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  
เปูาประสงค์ 

1. ผู๎เรียนทุกระดับมีความสามารถพิเศษ ด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ 
ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ สร๎างความสามารถในการ
แขํงขัน  

2. ผู๎เรียนมีความถนัดและความสนใจ น าไปสูํการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด 
เป็นผู๎สร๎างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

ตัวชี้วัด 
1. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะความรู๎ที่สอดคล๎องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
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2. ร๎อยละของผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นผํานการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็น
ด๎านการรู๎เรื่องการอําน (Reading Literacy) ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และด๎านการรู๎เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy ) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ร๎อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่ตอบสนองตํอการพัฒนาก าลังคน  

แนวทางการด าเนินการ 
 1. สํงเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให๎มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต๎องการ

ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
 2. สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู๎ และ

สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

นโยบายที่ 3  ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

เปูาประสงค์ 
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา  

ที่สอดคล๎องกับแนวโน๎มการพัฒนาของประเทศ  
2. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ  

ที่สอดคล๎องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถท างาน
รํวมกับผู๎ อ่ืนได๎ ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู๎เพ่ือการวางแผน
ชีวิต ที่เหมาะสมในแตํละชํวงวัยและน าไปปฏิบัติได๎  

3. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎และทักษะน าไปสูํการพัฒนานวัตกรรม  
4. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า 

 มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ   
5. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี 

สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ  
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” ผู๎ให๎ค าปรึกษาข๎อเสนอแนะ

การเรียนรู๎หรือผู๎อ านวยการการเรียนรู๎  
7. ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ ได๎รับการ

พัฒนาศักยกภาพามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

 
ตัวชี้วัด 

1. ร๎อยละของผู๎เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎  
ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  

2. ร๎อยละของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผํานเกณฑ์ที่ก าหนด 

3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) มากกวําร๎อยละ 50 ในแตํละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผํานมา  
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4. ร๎อยละผู๎เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด  
และความต๎องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได๎  

5. ร๎อยละผู๎เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยูํใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎  ภายใต๎
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

6. ร๎อยละผู๎เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ  

7. ร๎อยละของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” ผู๎ให๎
ค าปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือผู๎อ านวยการการเรียนรู๎ 

8. ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 

9. ร๎อยละของผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด๎าน
ตําง ๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ การด ารงอยูํด๎วยกันในสังคมอยํางสอดคล๎อง ตามสภาพความต๎องการ
และบริบทของแตํละพ้ืนที่ ตลอดจนความท๎าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21  

แนวทางการด าเนินการ 
   1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (O-NET, PISZ) 
   2. พัฒนาผู๎เรียนทุกชํวงวัยให๎มีความรู๎ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา 
   3.  พัฒนาผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด๎วยระบบ
คุณภาพ การนิเทศติดตาม) 
   4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร๎าง
ความเข๎มแข็งในการวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศด๎านการจบการศึกษาส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
   5. พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบ
การศึกษา การออกเอกสารส าคัญทางการศึกษา และการให๎บริการข๎อมูลทางการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
นโยบายที่ 4  ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
เปูาประสงค์ 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development ) 

2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท๎องถิ่น ภาคเอกชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  
ในระดับพ้ืนที่ รํวมมือในการจัดการศึกษา  

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่  
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4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎อง  
กับสภาพข๎อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และ
ที่ตั้งของสถานศึกษา 

5. งบประมาณเพ่ือเป็นคําใช๎จําย และงบลงทุนแกํสถานศึกษาอยํางเหมาะสมเพ่ือให๎
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ  

6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาส
เข๎าถึงบริการด๎านการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร๎างหลักประกันสิทธิ  
การได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน  

ตัวชี้วัด 
1. ร๎อยละของผู๎เรียนทุกคนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน

เสมอกัน 
2. ร๎อยละของผู๎เรียนทุกคนได๎รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยํางเพียงพอ และ

เหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทาง
เศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต๎องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู๎พิการ  

3. ร๎อยละของสถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

4. ร๎อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือและคุ๎มครองนักเรียนและการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

5. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช๎
ในการวางแผนจัดการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

แนวทางการด าเนินการ 

   1. เพ่ิมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางเทําเทียมและเสมอภาค  
   2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกชํวงวัย 
   3. พัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ และตอบสอนงความต๎องการของผู๎เรียน  
   4. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข๎อมูลสารสนเทศ
ผู๎ส าเร็จการศึกษา ปพ.3 
 
นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  

เปูาประสงค์ 
1. สถานศึกษา นักเรียนได๎รับการสํงเสริมด๎านความรู๎ การสร๎างจิตส านึกด๎านการ

ผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
2. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

(Sustainable Development Goals : SDGs ) และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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ตัวชี้วัด 
1. ร๎อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ ที่ถูกต๎องและ

สร๎างจิตส านึกด๎านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมน าไปปฏิบัติใช๎ที่บ๎านและชุมชน  
เชํน การสํงเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การลดใช๎สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆําแมลง ฯลฯ  

2. ร๎อยละของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและ
การน าขยะมาใช๎ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎อง  

3. ร๎อยละของนักเรียนได๎รับการสํงเสริมให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ความตระหนักใน
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม  

แนวทางการด าเนินการ 
สร๎างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  
 

นโยบายที่ 6  ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   

เปูาประสงค์ 
1. สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัด

การศึกษาครอบคลุม ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล  
และด๎านการบริหารงานทั่วไป 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปรับเปลี่ยนให๎เป็นหนํวยงานให๎มีความทันสมัย 
พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่สนับสนุน 
สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology ) มาใช๎ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการ
สอนอยํางเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด 
1. ร๎อยละของสถานศึกษาได๎รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอยําง

เป็นอิสระ  
2. ร๎อยละของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได๎รับการพัฒนาให๎เป็น

หนํวยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุํน คลํองตัวสูง พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยูํตลอดเวลา เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให๎สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล  

3. ร๎อยละของสถานศึกษา และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  

4. ร๎อยละของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความโปรํงใส ปลอด
การทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

5. ร๎อยละของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผํานการประเมิน
คุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 
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6. ร๎อยละของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบฐานข๎อมูล
สารสนเทศวิชาการ ผู๎เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด  

7. ร๎อยละของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา  

8. ร๎อยละของสถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่สามารถใช๎ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

แนวทางการด าเนินการ 
   1. สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให๎สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอยํางมีประสิทธิภาพ 
   2. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา 
   3. สํงเสริม สนับสนุนให๎โรงเรยีนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานได๎อยํางมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจ 

มาตรฐานส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา พ.ศ. 2560 
มาตรฐานที ่1 การบรหิารจดัการองคก์ารสูํความเปน็เลิศ  

 ค าอธบิายมาตรฐาน  
 การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ หมายถึง การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาเพ่ือให๎บรรลุตามเปูาหมาย โดยมุํงเน๎นหลักการสร๎างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึด
หลัก ธรรมาภิบาลอยํางเป็นรูปธรรม ด๎วยการพัฒนาให๎เป็นองค์การแหํงการเรียนรู๎ การกระจายอ านาจและ
การเปิดโอกาสให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎มีสํวนรํวมในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสูํเปูาหมาย  มี 
3 ตัวบํงชี้ ดังนี้  

ตัวบํงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
ตัวบํงชี้ที่ 2 การพัฒนาสูํองค์การแหํงการเรียนรู๎ 
ตัวบํงชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหารและการจัดการศึกษา  

มาตรฐานที ่2 การบรหิารและการจดัการศึกษาที่มปีระสทิธภิาพ  
 ค าอธบิายมาตรฐาน  
 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการบริหารและการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสูํ
การปฏิบัติให๎เกิดประสิทธิภาพ สํงผลตํอคุณภาพการจัดการศึกษาที่ต๎องการให๎เกิดกับผู๎เรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา มี 5 ตัวบํงชี้ ดังนี้  

ตัวบํงชี้ที่ 1 การบริหารงานด๎านวิชาการ 
ตัวบํงชี้ที่ 2 การบริหารงานด๎านงบประมาณ 
ตัวบํงชี้ที่ 3 การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล 
ตัวบํงชี้ที่ 4 การบริหารงานด๎านการบริหารทั่วไป 
ตัวบํงชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานที ่3 สมัฤทธผิลการบรหิารและการจดัการศกึษา 
 ค าอธบิายมาตรฐาน  
 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา หมายถึง ผลของการบริหารและการจัดการศึกษา 

ตามบทบาทและภารกิจ ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่เกิดขึ้นกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู๎เรียน ประกอบด๎วย 6 ตัวบํงชี้ ดังนี้  

 ตัวบํงชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอยํางได๎ 
 ตัวบํงชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบํงชี้ที่ 3 ผู๎เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
 ตัวบํงชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทําเทียมกัน ศึกษาตํอ

ในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู๎ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
 ตัวบํงชี้ที่ 5 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ๎างในส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ 
 ตัวบํงชี้ที่ 6 ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา

รวมทั้งการให๎บริการ 
 
ผลลัพธ ์ (Result ) 
 “นักเรียนดี ครูเดํน ผู๎บริหารคุณภาพ โรงเรียนเลิศล้ า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได๎มาตรฐาน” 
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สวํนที ่4 
การจดัสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายละเอยีดการจัดสรรงบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

(บาท) 
งบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3,941,000 
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2,059,000 

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 6,000,000 

งบบรหิารจัดการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 

ที ่ รายละเอยีด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. คําใช๎จํายในการประชุมคณะบุคคล         14,950  
2. คําอาหารท าการนอกเวลาราชการ        216,280  
3. คําเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 648,019  
4. คําซํอมแซมยานพาหนะ+คําวัสดุยานพาหนะ         27,430  
5. คําก าจัดขยะมูลฝอย             720  
6. คําซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง        194,836  
7. คําบ ารุงเครื่องปรับอากาศ         79,350  
8. คําวัสดุส านักงาน        341,825  
9. คําวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่น         93,610  
10. คําน้ าดื่มส านักงาน         36,688  
11. คําถํายเอกสาร        170,480  
12. คําไฟฟูา         408,695  
13. คําน้ าประปา         10,835  
14. คําโทรศัพท์        110,077  
15. คําไปรษณีย์         112,717  
16. เพ่ิมประสิทธิภาพ สพป.กส.3 (จ๎างลูกจ๎าง)     1,474,488  
  งบประจ า 3,941,000     
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งบพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 

โครงการ 
จ านวนงบประมาณ 

(บาท) 
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
จ านวน 1 โครงการ 

งบ สพฐ. 

นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของ
ประเทศ จ านวน 3 โครงการ 

240,000 

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
จ านวน 6 โครงการ 

195,000 

นโยบายที่ 4  ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จ านวน 3
โครงการ 

200,000 

นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม จ านวน 3 โครงการ 

200,000 

นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
จ านวน 10 โครงการ  

1,224,000 

รวม 6 นโยบาย 26  จ านวน   2,059,000 
 

รายละเอยีดงบพฒันาคณุภาพการศึกษาแยกตามนโยบายของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา
กาฬสนิธุ ์เขต 3 

นโยบายที ่1 ดา๎นการจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คงของมนษุยแ์ละของชาติ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ กลุมํที่รบัผดิชอบ ผูร๎บัผดิชอบ 

จ านวนเงนิ  
(บาท) 

1 สํงเสริมการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน:กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ใน
สถานศึกษา 

กลุํมสํงเสริมการจัด
การศึกษา 

นางประไพภัทร 
บุญเรือน 

งบ สพฐ. 

รวมงบประมาณ นโยบายที ่1 งบ สพฐ. 
 
นโยบายที ่2 ดา๎นการจดัการศึกษาเพื่อเพิม่ความสามารถในการแขงํขนัของประเทศ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ กลุมํที่รบัผดิชอบ ผูร๎บัผดิชอบ 

จ านวนเงนิ  
(บาท) 

1 สํงเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามดูแล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

กลุํมนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
 

นางสมจิตร  
พิมพ์รส 

100,000 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ กลุมํที่รบัผดิชอบ ผูร๎บัผดิชอบ 
จ านวนเงนิ  

(บาท) 
2 สํงเสริมพัฒนาการออกแบบการเรียนรู๎

และสร๎างเครื่องมือประเมินสมรรถนะ
ผู๎เรียนระดับการศึกษาพ้ืนฐาน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน 

กลุํมนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

นางเยาวลักษ์  
ศิริลักษ์ 

100,000 

3 พัฒนาสื่อสํงเสริมการสอนอํานออก
เขียนได๎ การคิดเชิงวิเคราะห์ 5W1H 
ด๎วย กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  

กลุํมนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

นางเครือวัลย์  
ชิณโสม 

40,000 

รวมงบประมาณ นโยบายที ่2 240,000 

 
นโยบายที ่3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสร๎างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ กลุมํที่รบัผดิชอบ ผูร๎บัผดิชอบ 

จ านวนเงนิ  
(บาท) 

1 พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ทั้งระบบเชิง
รุก (Active  Learning) ที่สํงเสริม
สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียนและทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  

กลุํมนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

นางสาวจิณัฐตา  
วรรณเกษม 

50,000 

2 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
รวม ปีงบประมาณ 2564 

กลุํมนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

นางสาววิชชุดา  
ตรีเนตร 

10,000 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากํอนแตํงตั้งให๎มีหรือเลื่อน 
วิทยฐานะ  

กลุํมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

นางธนัชพร 
หนองช๎าง 

60,000 

4 ปฐมนิเทศครูผู๎ชํวยเพื่อพัฒนา
ความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ (Career 
Path) 

กลุํมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

นางธนัชพร 
หนองช๎าง 

20,000 

5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
โรงเรียนบ๎านค าอีหงษ์ 

โรงเรียนบ๎านค าอี
หงษ์ 

นายนิรันดร   
สาจันทร์ 

25,000 

6 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาสูํ
สถานศึกษา  

กลุํมนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

นางสาววิชชุดา 
ตรีเนตร 

30,000 

รวมงบประมาณ นโยบายที ่3 195,000 
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นโยบายที ่4  ดา๎นการสรา๎งโอกาสในการเขา๎ถงึบริการการศึกษาที่มคีุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลือ่ม
ล้ าทางการศกึษา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ กลุมํที่รบัผดิชอบ ผูร๎บัผดิชอบ 

จ านวนเงนิ  
(บาท) 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช๎ระบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษา School 
mis  

กลุํมสํงเสริม
การศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

นายศักดิ์ชัย  .
แสนโยธา 

100,000 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
จัดท าข๎อมูลสารสนเทศ 

กลุํมสํงเสริม
การศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

นายศักดิ์ชัย   
แสนโยธา 

80,000 

3 ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ และระบบ
สารสนเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
เขต 3 

กลุํมสํงเสริม
การศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

นายศักดิ์ชัย   
แสนโยธา 

20,000 

รวมงบประมาณ นโยบายที ่4 200,000 
 
นโยบายที ่5 ดา๎นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล๎อม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ กลุมํที่รบัผดิชอบ ผูร๎บัผดิชอบ 

จ านวนเงนิ  
(บาท) 

1 ปรับปรุงอาคารสถานที่  
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล๎อม พัฒนา
สภาพแวดล๎อม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 

กลุํมอ านวยการ สิบโท เกรียงไกร 
เพียรสร๎างสรร  

100,000 

2 เสริมสร๎างการบริหารจัดการขยะอยําง
เป็นระบบเพื่อเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมสูํการปฏิบัติ
อยํางยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3     

กลุํมอ านวยการ นางราตรี  
พูลพัฒน์ 

30,000 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการสํงเสริมการใช๎
พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์
พลังงานในชุมชน: สํงเสริมการผลิต
ก๏าซชีวภาพจากขยะแทนพลังงาน

กลุํมสํงเสริมการจัด
การศึกษา 

นางสาวนิชามญจ์  
ปัทมารัง 

70,000 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ กลุมํที่รบัผดิชอบ ผูร๎บัผดิชอบ 
จ านวนเงนิ  

(บาท) 
ทดแทนในสถานศึกษา  

รวมงบประมาณ นโยบายที ่5 200,000 

 
นโยบายที ่6 ดา๎นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการศกึษา 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ กลุมํที่รบัผดิชอบ ผูร๎บัผดิชอบ 

จ านวนเงนิ  
(บาท) 

1 ศึกษาดูงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบระดับชาติ 
O-NET และ ITA 

กลุํมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

นางจันทร์ฉาย 
ไชยขันธ์ 

200,000 

2 การสํงเสริมจัดการความรู๎ 
(Knowledge Management : KM) 
ด๎วยชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community : PLC) สพป.กส.3  

กลุํมนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

นางสุชัญญา เยื้อง
กลาง 

30,000 

3 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.
ต.ป.น.) 

กลุํมนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

นางรัชนี  สุข
สวัสดิ ์

100,000 

4 ประชุมคณะผู๎บริหาร สพป.กาฬสินธุ์ 
เขต 3 ผํานระบบ Video 
Conference ในรายการ “พุธเช๎า ขําว 
สพฐ  

กลุํมอ านวยการ นางสาวกิตติยา  
ศรีวรขันธุ์ 

24,000 

5 ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษา  กลุํมอ านวยการ นางสาวกิตติยา  
ศรีวรขันธุ์ 

20,000 

6 การประชุมเชิงวิชาการผู๎บริหาร
สถานศึกษา “ทิศทางการบริหารจัด
การศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในยุคความปกติรูปแบบ
ใหมํ”  

กลุํมอ านวยการ นางราตรี  
พูลพัฒน์ 

200,000 

7 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

กลุํมนโยบายและ
แผน 

 นางลมุล เนตร
คุณ 

50,000 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ กลุมํที่รบัผดิชอบ ผูร๎บัผดิชอบ 
จ านวนเงนิ  

(บาท) 
8 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ

หนํวยตรวจสอบภายใน  
หนํวยตรวจสอบ

ภายใน 
นางมยุรี  ชัยโชต ิ 30,000 

9 อบรมสัมมนาเครือขํายคณะกรรมการ
สืบสวน สอบสวน วินัยข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 รุํนที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

กลุํมกฎหมายและคดี นางอาทิตยา  
บริพันธ์ 

70,000 

10 พัฒนาศักยภาพข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (กลุํม
สถานศึกษา) 

กลุํมสถานศึกษา กลุํมสถานศึกษา 
10 กลุํม 

500,000 

รวมงบประมาณ นโยบายที ่6 1,224,000 
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รายละเอยีดงาน/โครงการ ตามประเดน็นโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 3  งบพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 
นโยบายที ่1 ดา๎นการจดัการศึกษาเพื่อความมัน่คงของมนษุยแ์ละของชาติ 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

กลยุทธ์ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

สํงเสริมการด าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน : 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ใน
สถานศึกษา 

    1. เพื่อเสริมสรา๎ง
ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานกิจกรรม
ลูกเสือให๎แกํบุคลากร
ทางการลูกเสือของ
สถานศึกษา 
    2. เพื่อสํงเสรมิ 
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือใน
สถานศึกษาให๎เป็นไป
ตามหลักสูตร  

     ผู๎อ านวยการ
โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที
การศึกษาประถม- 
ศึกษากาฬสินธุ์  
เขต 3 199 โรงเรยีนๆ 
ละ 1 คน จ านวน 199 
คน 

    ลูกเสือ เนตรนารีที่ผําน
การฝึกอบรม มีกระบวน 
การลูกเสือท่ีถูกต๎อง มี
คุณลักษณะและคณุสมบัติ
ที่พึงประสงค ์

งบ สพฐ. ไตรมาสที่ 
4 

ก.ค.64-
ก.ย.64 

สํงเสริม
การจัด
การศึกษา     

ด๎านการ
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นการ
พัฒนา

ศักยภาพคน
ตลอดชํวง

ชีวิต 

น.1 ด๎าน
การจัด

การศึกษา
เพื่อความ
มั่นคงของ
มนุษย์และ
ของชาติ 

ม.3 
สัมฤทธิ
ผลการ
บริหาร
และการ
จัดการ 
ศึกษา 
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นโยบายที ่2 ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อเพิม่ความสามารถในการแขงํขนัของประเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

สํงเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ติดตามดูแลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  

    เพื่อนิเทศ ติดตาม
การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายของ รัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ
และ สพฐ.สูํการ
ปฏิบัติของ
สถานศึกษา โดยใช๎
กระบวนการนเิทศ
แบบบรูณา 

     โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถม 
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ได๎รับการนิเทศ 
ติดตาม การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม
จุดเน๎นนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวง 
ศึกษาธิการ และ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อยํางเป็นระบบและ
ตํอเนื่อง 

   1.ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาท่ีมีรูปแบบ การ
นิเทศ ติดตามการ
ยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
    2. ครูผู๎สอนร๎อยละ 80 
มีนวัตกรรมพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา   
    3.สถานศึกษาร๎อยละ 
80 มีนวัตกรรมในการ
บริหารจดัการศึกษาที่
เหมาะสมกับบริบท ของ
สถานศึกษา 

100,000 ไตรมาสที่ 
3-4 

พ.ค.- ก.ย.
64 

กลุํมนิเทศ 
ติดตาม 
และ
ประเมินผ
ลการจดั
การศึกษา 

ด๎านการ
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นการ
พัฒนาการ

เรียนรู ๎

น. 2 ด๎าน
การจัด

การศึกษา
เพื่อ

ความสาม
ารถในการ
แขํงขัน
ของ

ประเทศ 

ม.2 การ
บริหาร
และการ
จัด
การศึกษ
าที่มี
ประสิทธิ
ภาพ 
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นโยบายที ่2 ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อเพิม่ความสามารถในการแขงํขนัของประเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

สํงเสริมพัฒนาการออกแบบ
การเรยีนรู๎และสร๎างเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะผู๎เรียน
ระดับการศึกษาพื้นฐาน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพผู๎เรียน 

    1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครผูู๎สอนให๎
มีความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการประเมิน
สมรรถนะผู๎เรยีน 
    2. เพื่อสํงเสรมิ 
พัฒนาครูผูส๎อนใน
การออกแบบการ
จัดการเรียนรู๎และ
การวัดประเมินผลอิง
สมรรถนะผู๎เรยีน  
   3. เพื่อสํงเสริม 
พัฒนาครูผูส๎อนใน
การสร๎างเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะ
ผู๎เรยีนและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะ
ผู๎เรยีน 
   4. เพื่อสํงเสริม 
พัฒนาครูผูส๎อนน า

    ครูผู๎สอนและ
นักเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถม -
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ทั้ง 199 โรงเรียน 

   1. ครูโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3  เข๎ารํวม
พัฒนาการออกแบบการ
เรียนรู๎และสร๎างเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะผู๎เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทั้ง 199 โรงเรียน ร๎อยละ 
100 
  2. ครูที่เข๎ารํวมการ
พัฒนาการออกแบบการ
เรียนรู๎และสร๎างเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะผู๎เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีความรู๎ ความเข๎าใจ และ
มีทักษะในการออกแบบ
การจัดการเรยีนรู๎อิง
สมรรถนะ และการวดั
ประเมินผลอิงสมรรถนะ 
ร๎อยละ 100 

100,000 ไตรมาสที ่
3-4 

พ.ค.-ก.ย.
64 

กลุํมนิเทศ 
ติดตาม 
และ
ประเมินผ
ลการจดั
การศึกษา 

ด๎านการ
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย ์

ประเด็นการ
พัฒนาการ

เรียนรู ๎

น.3 ด๎าน
การพัฒนา
และสร๎าง

เสรมิ
ศักยภาพ

ของ
ทรัพยากร

มนุษย์   

ม.3 
สัมฤทธิ
ผลของ
การ
บริหาร
และการ
จัด
การศึกษ
า 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

เครื่องมือประเมิน
สมรรถนะไปใช๎ 
สรุปผลการประเมิน
และน าผลไปใช๎ใน
การพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรยีน 

   3. ครูที่เข๎ารํวมโครงการ
และผูม๎ีสํวนเกี่ยวข๎องมี
ความพึงพอใจตํอการ
ด าเนินโครงการ ร๎อยละ 
80 
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นโยบายที ่2 ดา๎นการจดัการศึกษาเพื่อเพิม่ความสามารถในการแขงํขนัของประเทศ 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

พัฒนาสื่อสํงเสริมการสอน
อํานออกเขียนได๎ การคดิเชิง
วิเคราะห์ 5W1H ด๎วย 
กระบวนการวิจยัในช้ันเรียน  

   1. เพื่อสร๎างและ
พัฒนาคูํมือสํงเสริม
ครูสอนอํานออก
เขียนไดด๎๎วยการคิด
เชิงวิเคราะห์ 5W1H  
   2. เพื่อสํงเสริมครู
เป็นครูยุคใหมํโดยใช๎
กระบวนการวิจยัใน
ช้ันเรียนพัฒนาการ
อํานการเขียน
ภาษาไทย 

  1. ครูภาษาไทยช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
ของโรงเรียนในสังกัด 
58 แหํง  
  2. นักเรียนของ
โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 

   1. คูํมือสํงเสริมครูสอน
อํานออกเขียนได๎ด๎วยการ
คิดเชิงวิเคราะห์ 5W1H 
   2. ครูภาษาไทยใช๎
กระบวนการวิจยัชั้นเรียน
สํงเสริมการอํานออกเขียน
ได๎ด๎วยการคดิเชิงวิเคราะห์ 
5W1H ของผู๎เรียน 

40,000 ไตรมาสที่ 
3-4 

พ.ค.-ก.ย.
64 

กลุํมนิเทศ 
ติดตาม 
และ
ประเมิน 
ผลการจัด
การศึกษา 

ด๎านการ
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นการ
พัฒนา

ศักยภาพคน
ตลอดชํวง

ชีวิต 

น.2 ด๎าน
การจัด

การศึกษา
เพื่อเพ่ิม

ความสาม
ารถในการ
แขํงขัน
ของ

ประเทศ 

ม.3 
สัมฤทธิ
ผลการ
บริหาร
และการ
จัดการ 
ศึกษา 
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นโยบายที ่3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสร๎างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

พัฒนาการจัดการเรยีนรู๎ทั้ง
ระบบเชิงรุก (Active  
Learning) ที่สํงเสริม
สมรรถนะส าคัญของผูเ๎รียน
และทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที ่21 (3R8C)  

   1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครผูู๎สอนใน
การจัดการเรยีนรู๎ทั้ง
ระบบเชิงรุก (Active  
Learning) ที่สํงเสริม
สมรรถนะส าคัญของ
ผู๎เรยีนและทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 (3R8C)    
  2. เพื่อสํงเสริมการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรยีนให๎มี
คุณลักษณะและ
ทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21  
  3. เพื่อน าเสนอวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) 
แลกเปลีย่นเรยีนรู๎ 
วิธีการจัดการเรียนรู๎
และนวัตกรรม ผําน

  1. ครูทุกคน 
โรงเรียนในสังกัด 199  
โรงเรียน 
  2. นักเรียนโรงเรยีน
ในสังกัด  199  
โรงเรียน 

   1. ร๎อยละครผูู๎สอน
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 
199 โรง ได๎รับการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู๎
ทั้งระบบเชิงรุก (Active  
Learning) ที่สํงเสริม
สมรรถนะส าคัญของ
ผู๎เรยีนและทักษะทีจ่ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21  
   2. ผู๎เรยีนได๎รับการ
พัฒนาให๎มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษที่ 21 
  3. ครูได๎รับการนิเทศ 
การชี้แนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู๎
ทั้งระบบสูํการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และการเตรียมผู๎เรยีนให๎
สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 
21 อยํางมีประสิทธิภาพ 

50,000 ไตรมาสที่ 
3 
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กลุํมนิเทศ 
ติดตาม 
และ
ประเมินผ
ลการจดั
การศึกษา 

ด๎านการ
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย ์

ประเด็นการ
พัฒนาการ
เรียนรู ๎

น.3 ด๎าน
การพัฒนา
และ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย ์

ม.3  
สัมฤทธิ
ผลการ
บริหาร
และการ
จัดการ 
ศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

กิจกรรมการปฏิบตัิ
จริง Active 
Learning ที่
สอดคล๎องกับทักษะ
การเรยีนรู๎ใน
ศตวรรษที่ 21 

   4. โรงเรยีนในสังกัดได๎
แลกเปลีย่นเรยีนรู๎ วิธีการ
จัดการเรียนรู๎และ
นวัตกรรม  
ผํานกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง Active Learning ที่
สอดคล๎องกับทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
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นโยบายที ่3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสร๎างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรวม 
ปีงบประมาณ 2564 

   1. เพื่อให๎เด็ก
พิการเรียนรวมได๎รับ
สิทธิและโอกาสที่เทํา
เทียมกันในการได๎รับ
การพัฒนาการเรียนรู๎
ในรูปแบบที่
เหมาะสมอยํางเต็ม
ศักยภาพเป็น
รายบุคคล ไดร๎ับ
บริการ สื่อ สิ่งอ านวย
ความสะดวกเพื่อ
เข๎าถึงการศึกษา 
พัฒนาศักยภาพ 
ทักษะการด ารงชีวิต 
และพื้นฐานอาชีพ
เพื่อพ่ึงตนเองได ๎
   2. เพื่อสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎โรงเรยีนที่
จัดการเรียนรวม ใน
รูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนที่

  1. ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ใน
โรงเรียนที่จดัการเรียน
รวมในสังกัด จ านวน 
174 โรงเรียน (ข๎อมูล 
ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 
2563) 
  2. บุคลากรอื่น 
จ านวน 25 คน 
(คณะท างานงาน
การศึกษา
พิเศษ,ศึกษานิเทศก์) 
  3. นักเรียนพิการ 9 
ประเภท ท่ีเรียนรวม
ในโรงเรียนทั่วไปใน
สังกัดที่จัดการเรยีน
รวม จ านวน 3,001 
คน (ข๎อมูล ณ วันท่ี 
25 กรกฎาคม 2563) 
   4. โรงเรยีนในสังกัด
ที่จัดการเรียนรวม 

   1. ร๎อยละ 100 ของ
นักเรียนท่ีพิการเรียนรวม
ได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎
ในรูปแบบที่เหมาะสม
อยํางเต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคล และไดร๎ับ
บริการ สื่อ สิ่งอ านวย
ความสะดวกเพื่อเข๎าถึง
การศึกษา 
   2. ร๎อยละ 90 ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนที่จดัการ
เรียนรวมได๎รับการพัฒนา
อยํางทั่วถึงในรูปแบบที่
เหมาะสมและวิธีการที่
หลากหลาย             
   3. ร๎อยละ 90 ของครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู๎ ความ
เข๎าใจ สามารถจัด
การศึกษาส าหรับนักเรียน

10,000 ไตรมาสที ่
3 

เม.ย.-ก.ย..
64 
 

กลุํมนิเทศ 
ติดตาม 
และ
ประเมินผ
ลการจดั
การศึกษา 

ด๎านการ
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นการ
พัฒนาการ

เรียนรู ๎

น.3 ด๎าน
การพัฒนา

และ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย ์

ม.3 ผล
การ
บริหาร
และการ
จัด
การศึกษ
าของ
ส านักงา
นเขต
พื้นที่
การ 
ศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

เหมาะสมกับสภาพ
ความพิการในแตลํะ
ประเภท  
   3. เพื่อพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให๎มีความรู๎ 
ความสามารถและ
ทักษะในการพัฒนา
สมรรถภาพเด็กในแตํ
ละประเภทความ
พิการได๎อยาํง
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
   4. เพื่อสํงเสริมการ
ท างานรํวมกันของทุก
ภาคสํวน สํงเสรมิ
และสนบัสนุนให๎มี
การนิเทศ ติดตาม
การด าเนินงาน เป็น
เครือขํายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

จ านวน 174 โรงเรียน 
(ข๎อมูล ณ วันท่ี 25 
กรกฎาคม 

พิการเรียนรวม และการ
ดูแลชํวยเหลือนักเรยีนที่มี
ความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 
   4. ร๎อยละ 100 ของ
โรงเรียนที่จดัการเรียนรวม
ได๎รับการนิเทศ ตดิตาม
และประเมินผลตาม
มาตรฐานการเรียนรวม 
ตามกระบวนการ
ชํวยเหลือนักเรยีนที่มี
ความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 
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นโยบายที ่3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสร๎างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากํอน
แตํงตั้งให๎มีหรือเลื่อน 
วิทยฐานะ     

  1. เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู๎ ทักษะ ในการ
ปฏิบัติหน๎าท่ีราชการ
ให๎เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน
การขอมีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะแล๎วแตํ
กรณ ี
   2. เพื่อเสรมิสร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจใน
การพัฒนางานและ
ความก๎าวหน๎าใน
วิชาชีพ 
  3. เพื่อเพ่ิม
สมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน 
   4.เพื่อสํงเสริมวินัย 
คุณธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 

   ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานการ
สอน และผู๎บริหาร
สถานศึกษา รอง
ผู๎บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 80 คน 

   1. ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอนมีความรู๎ 
ความเข๎าใจ ในการที่จะ
พัฒนาตนเองเพื่อให๎มี
ความพร๎อมในการขอมี
และเลื่อนเป็นวิยฐานะ 
   2. ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหาร มีความรู๎ 
ความเข๎าใจ ในการที่จะ
พัฒนาตนเองเพื่อให๎มี
ความพร๎อมในการขอมี
และเลื่อนเป็นวิยฐานะ 

60,000 ไตรมาสที่ 
3 

เม.ย.-มิ.ย. 
64 

กลุํม
พัฒนาครู
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

ด๎านการ
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นการ
ปฏิรูป

กระบวนการ
เรียนรู๎ที่

ตอบสนอง
ตํอการ

เปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 

21 

น.3 ด๎าน
การพัฒนา

และ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย ์

ม.1 การ
บริหาร
จัดการ
องค์การ
สูํความ
เป็นเลิศ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

   5. เพื่อข๎าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได๎
เข๎าใจหลักเกณฑ์
วิธีการพัฒนา ให๎
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
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นโยบายที ่3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสร๎างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

ปฐมนิเทศครผูู๎ชํวยเพื่อ
พัฒนาความก๎าวหน๎าใน
วิชาชีพ (Career Path) 

    1. เพื่อเตรียม
ความพร๎อมในการ
พัฒนาอยํางเข๎ม
ส าหรับผู๎ที่ได๎รับการ
บรรจุและแตํงตั้งให๎
เข๎ารับราชการเป็น
ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหนํงครู
ผู๎ชํวย ตาม
หลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
   2. เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู๎ วามสามารถ 
ทักษะ เจตคติ และ
บุคลิกลักษณะของครู
ผู๎ชํวย ด๎านการ           
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ครูได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและ

   ข๎าราชการครู 
ต าแหนํงครผูู๎ชํวย  
จ านวน  41   คน 

   1. ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหนํงครผูู๎ชํวย มีความ
พร๎อมในการรับต าแหนํง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
   2. ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหนํงครผูู๎ชํวยสามารถ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได๎
อยํางมีประสิทธิภาพและ
เป็นครูที่ดไีด ๎
   3. ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหนํงครผูู๎ชํวย น า
ความรู๎ความเข๎าใจมา
พัฒนาความก๎าวหน๎าใน
วิชาชีพ (Career Path) 

20,000 ไตรมาสที่ 
3 

เม.ย.-มิ.ย. 
64 

กลุํม
พัฒนาครู
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

ด๎านการ
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นการ
ปฏิรูป

กระบวนการ
เรียนรู๎ที่

ตอบสนอง
ตํอการ 

น.3 ด๎าน
การพัฒนา

และ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย ์

ม.1 การ
บริหาร
จัดการ
องค์การ
สูํความ
เป็นเลิศ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

เป็นครูที่ดไีด ๎
   3. เพื่อให๎
ข๎าราชการครูใน
สังกัดสามารถน า
ความรู๎ความเข๎าใจมา
พัฒนาความก๎าวหน๎า
ในวิชาชีพ (Career 
Path) 
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นโยบายที ่3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสร๎างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน โรงเรียนบ๎านค าอีหงษ์ 

   1. เพื่อพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู๎วิชา
ภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนโรงเรียนบา๎น
ค าอีหงษ ์
2.2.2 เพื่อสนับสนุน
และพัฒนาการเรียน
การสอนของครู
ภาษาอังกฤษ ของ
โรงเรียนบ๎านค าอี
หงษ ์
   2. เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ๎านค าอี
หงษ์ ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

   คํายภาษาอังกฤษ 
(English camp) 
ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนบ๎านค าอีงหษ์ 
จ านวน 90 คน 

   ยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ โรงเรียน
บ๎านค าอีหงษ ์

25,000 ไตรมาสที่ 
1 

ต.ค.-ธ.ค.
63 

โรงเรียน
บ๎านค าอี
หงษ ์

ด๎านการ
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นการ
พัฒนาการ

เรียนรู ๎

น.3 ด๎าน
การพัฒนา

และ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย ์

ม.2 การ
บริหาร
และการ
จัด
การศึกษ
าที่มี
ประสิทธิ
ภาพ 
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นโยบายที ่3 ดา๎นการพฒันาและเสรมิสร๎างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

การขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด๎าน
การศึกษาสูสํถานศึกษา  

   1. เพื่อให๎โรงเรียน
ในสังกัดเป็น
สถานศึกษา
แบบอยํางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎
และการบริหาร
จัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด๎าน
การศึกษา 
   2. เพื่อให๎โรงเรียน
ในสังกัดที่เป็น
สถานศึกษาพอเพียง
พัฒนาเป็นศูนย์การ
เรียนรูต๎ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด๎าน
การศึกษา และบรูณา
การการน๎อมน าพระ
บรมราโชบายด๎าน
การศึกษาของใน

   1. ผู๎บริหาร ครู 
บุคลากร และนักเรียน 
ของโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 199 โรงเรียน 
   2. ศึกษานิเทศก์
และบุคลากรสพป.
กาฬสินธุ์ เขต 3 
จ านวน 25 คน 
   3. โรงเรยีนในสังกัด
ที่เป็นสถานศึกษา
พอเพียง จ านวน 124 
โรงเรียนและยังไมไํด๎
รับการประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง 
จ านวน 39 โรงเรียน 

   1. ร๎อยละ 100 ของ
เรียนในสังกัดที่ขอรับการ
ประเมินสถานศึกษา
แบบอยํางการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู๎และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ได๎รับการพัฒนาให๎มีความ
พร๎อมเพื่อเข๎ารับการ
ประเมินสถานศึกษา
พอเพียง 
   2. ร๎อยละ 100 ของ
โรงเรียนทีเ่ป็นสถานศึกษา
พอเพียงในสังกัดที่ขอรับ
การประเมินเป็นศูนย์การ
เรียนรูไ๎ดร๎ับการพัฒนาให๎
พร๎อมรับได๎ประเมินตนเอง
เพื่อเข๎ารับการประเมิน
เป็นสถานศึกษาพอเพียง 
   3. ร๎อยละ 100 ของ
โรงเรียนในสังกัดมี

30,000 ไตรมาสที่ 
2-4 

ม.ค.-ก.ย. 
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กลุํมนิเทศ 
ติดตาม 
และ
ประเมินผ
ลการจดั
การศึกษา 

ด๎านการ
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นการ
ปรับเปลีย่น
คํานิยมและ
วัฒนธรรม 

น.3 ด๎าน
การพัฒนา

และ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย ์

ม.3 
สัมฤทธิ
ผลการ
บริหาร
และการ
จัดการ 
ศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

หลวงรัชกาลที่ 10 สูํ
การปฏิบัติ  
   3. เพื่อสร๎างองค์
ความรู๎และจิตส านึก
ในการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียน
ให๎กับครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
นักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดที่ขอรับการ
ประเมินศูนย์การ
เรียนรูต๎ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   4. เพื่อสํงเสริม 
สนับสนุน และสร๎าง
จิตส านึกในปฏบิัติ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ด๎านการศึกษา และ
บูรณาการการน๎อม
น าพระบรมราโชบาย

นโยบายแนวทางการ
ด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด๎านการศึกษา 
   4. ร๎อยละ 100 ของ
โรงเรียนในสังกัด
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
แบบมีสํวนรํวม ตาม
แนวคิดศาสตร์พระราชา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด๎านการศึกษาสูํ
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
   5. โรงเรยีนที่เป็น
สถานศึกษาพอเพียงใน
สังกัดขอรับการประเมิน
ศูนย์การเรียนรูต๎ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด๎านการศึกษา
อยํางน๎อยปีละ 1 โรงเรียน 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

ด๎านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ 10 สูํ
การปฏิบัต ิ
   5. เพื่อบูรณาการ
การจัดการเรยีนรูส๎ูํ
การปฏิบัติ 
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมด๎านการ
จัดการแบบมีสํวน
รํวมในโรงเรียน ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ด๎านการศึกษา 
   6. เพื่อพัฒนาสื่อ
การเรยีนรู๎ มี
นวัตกรรมการบรหิาร
จัดการของโรงเรียน
ในสังกัดที่เป็น
สถานศึกษาพอเพียง
เตรียมความพร๎อม
ขอรับการประเมิน
ศูนย์การเรียนรูต๎าม
หลักปรัชญาของ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

เศรษฐกิจพอเพียง
ด๎านการศึกษาและ
ขยายองค์ความรู๎
น ามาใช๎ประโยชน์
อยํางเป็นรูปธรรม 
   7.เพื่อสร๎าง
เครือขํายความ
รํวมมือระหวําง
โรงเรียน ชุมชน และ
หนํวยงานอ่ืน ให๎มี
สํวนรํวมในการ
สนับสนุนการปฏิบตัิ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ด๎านการศึกษาสูํการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
อยํางยั่งยืน 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช๎
ระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษา School Mis  

   1. เพื่อพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให๎มีความรู๎ 
ความเข๎าใจ และใช๎
ระบบโปรแกรม การ
ใช๎ระบบการบรหิาร
จัดการสถานศึกษา 
School MIS ได๎  
   2. เพื่อพัฒนาครู
หรือบุคลากรทาง
การศึกษา ให๎มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ 
ในการใช๎หลักสูตร
สถานศึกษา 
พุทธศักราช 2561 
ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  
   3. เพื่อนิเทศ 
ติดตามและ

   ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 จ านวน 199 
คน 

   1. ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ทุกคน มี
ความรู๎ และสามารถเข๎า
ระบบ โปรแกรมการ
บริหารจดัการผลการเรียน 
(School MIS ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  
   2. ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ทุกคน มี
ความรู๎ และสามารถเข๎า
ระบบ โปรแกรมการ
บริหารจดัการผลการเรียน 
(School MIS ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  
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กลุํม
สํงเสริม
การศึกษา
ทางไกล 
เทคโนโลยี
สารสนเท
ศและการ
สื่อสาร 

ด๎านการ
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นการ
พัฒนาการ

เรียนรู ๎

น.4  ด๎าน
การสร๎าง
โอกาสใน
การเข๎าถึง
บริการ

การศึกษา
ที่มี

คุณภาพ มี
มาตรฐาน
และลด
ความ

เหลื่อมล้ า
ทางการ
ศึกษา 

ม.3 
สัมฤทธิ
ผลการ
บริหาร
และการ
จัดการ 
ศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

ประเมินผล การใช๎
หลักสตูรสถานศึกษา 
พุทธศักราช 2561 
ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  
   4. เพื่อพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให๎สามารถใช๎ 
โปรแกรมระบบ
บริหารจดัการผลการ
เรียน (School MIS) 
จัดท าเอกสาร
หลักฐานทาง
การศึกษา ในการวัด
และประเมินผลการ
เรียนรูต๎ามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551
ของนักเรียนทุก
ระดับชั้น  

   3. ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 สามารถ
ใช๎ โปรแกรมระบบบริหาร
จัดการผลการเรยีน 
(School MIS) จัดท า
เอกสารหลักฐานทาง
การศึกษา ในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ตาม
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของ
นักเรียนทุกระดับช้ัน 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรจดัท าข๎อมูล
สารสนเทศ 

   1. เพื่อให๎บุคลากร
ในสถานศึกษามี
ความรู๎ความเข๎าใจ
สามารถจัดเก็บข๎อมลู
นักเรียนรายบุคคล 
ข๎อมูลบุคลากรและ
ข๎อมูลด๎านตํางๆ ได๎
ครบถ๎วน  
   2. เพื่อให๎
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มีข๎อมูลสารสนเทศ
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ใน
การพิจารณาจัดสรร
งบประมาณที่ถูกต๎อง
ตรงตามความเป็น
จริง  

   บุคลากร ครู และ
เจ๎าหน๎าท่ี ท่ีเกี่ยวข๎อง
กับการจัดเก็บข๎อมูล
สารสนเทศของ
โรงเรียน โรงเรยีนละ 
1 คน จากจ านวน
โรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 199 โรงเรยีน 

   1. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 
3 และโรงเรียนในสังกัดมี
และใช๎ข๎อมูลสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนและการ
บริหารจดัการศึกษา ร๎อย
ละ100  
   2. ร๎อยละ 100 ของ
สถานศึกษาสามารถจดัท า
ข๎อมูลในระบบเสร็จทัน
ตามก าหนด 

80,000 ไตรมาสที ่
3  

พ.ค.- มิ.ย.
64 

กลุํม
สํงเสริม
การศึกษา
ทางไกล 
เทคโนโลยี
สารสนเท
ศและการ 

การพัฒนา
และ

เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภา
พภาครัฐ 

น.4  ด๎าน
การสร๎าง
โอกาสใน
การเข๎าถึง
บริการ

การศึกษา
ที่มี

คุณภาพ มี
มาตรฐาน
และลด
ความ

เหลื่อมล้ า
ทางการ
ศึกษา   

ม.3 
สัมฤทธิ
ผลการ
บริหาร
และการ
จัดการ 
ศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

   3. เพื่อให๎
สถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 มี
เอกสารข๎อมลู
สารสนเทศ เพื่อวาง
แผนการบริหารการ
จัดการศึกษา การ
จัดสรรงบประมาณ 
และเผยแพรํแกํ
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ และ
ระบบสารสนเทศ ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

   1. เพื่อให๎ได๎รับ
ข๎อมูลขําวสาร ทาง
ราชการของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 
อยํางรวดเร็ว ถูกต๎อง 
และโปรํงใส 
   2. เพื่ออ านวยวา
สะดวกแกผํู๎ใช๎บริการ
อยํางมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์พัฒนา
นวัตกรรมบริหาร
ภาครัฐ สนบัสนุนการ
ให๎บริการ และเพิ่ม
ชํองทางให๎บริการ 
   3. เพื่อให๎ผู๎ใช๎งาน
มีสํวนรํวมในการ
แสดงความเห็นใน

   ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3  จ านวน  50 
คน สามารถจัดเก็บ
และเผยแพรํข๎อมลู
ขําวสาร ข๎อมูล
เกี่ยวกับส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ข๎อมูล
การให๎บริการ และมี
แบบฟอร์มให๎สามารถ
ดาวน์โหลดได ๎

     ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3  สามารถ
จัดเก็บและเผยแพรํข๎อมลู
ขําวสาร ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ข๎อมูลการ
ให๎บริการ และมี
แบบฟอร์มให๎สามารถ
ดาวน์โหลดได ๎

20,000 ไตรมาสที่ 
2   

ม.ค.-ก.พ. 
64 

กลุํม
สํงเสริม
การศึกษา
ทางไกล 
เทคโนโลยี
สารสนเท
ศและการ
สื่อสาร 

ด๎านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

ประเด็นการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภา
พภาครัฐ 

น.4  ด๎าน
การสร๎าง
โอกาสใน
การเข๎าถึง
บริการ

การศึกษา
ที่มี

คุณภาพ มี
มาตรฐาน
และลด
ความ

เหลื่อมล้ า
ทางการ
ศึกษา   

ม.3 
สัมฤทธิ
ผลการ
บริหาร
และการ
จัดการ 
ศึกษา 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  92 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

ลักษณะโตต๎อบกับ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 เพื่อ
น าข๎อมูลที่ไดร๎ับมา
ปรับปรุงแก๎ไขตํอไป 
   4. เพื่อให๎บุคลากร
ในสังกัด ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 
ทราบขําวสาร และ
แลกเปลีย่นองค์
ความรู๎ในองค์กร 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล๎อมพัฒนา
สภาพแวดล๎อม สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 3 

   1. เพื่อพัฒนา
คุณภาพการ
ให๎บริการตํอผู๎มารับ
บริการ  
   2. เพื่อสร๎างความ
พึงพอใจของครูที่ใช๎
บริการ  
   3. เพื่อเกิดความ
สวยงาม สะอาด รํม
รื่น ปลอดภยั ท้ังผู๎
ให๎บริการ และ
ผู๎ใช๎บริการ  
   4. เพื่อเป็น
แบบอยํางท่ีดีในการ
พัฒนาส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 

   1. ซํอมแซม
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ 
ๆ ส านักงานให๎รํมรื่น
สวยงาม เป็น
ภาพลักษณ์ทีด่ี  
   2. ซํอมแซม
สวนหยํอมทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร
ให๎สวยงาม 

   1. ผู๎รับบริการมคีวาม
พึงพอใจสภาพสิ่งแวดล๎อม
ที่ดีเพิ่มขึ้น 
   2. บุคลากรท างานอยําง
มีความสุข และให๎บริการ
แกํผู๎รับบริการอยํางมี
ความสุขเพิ่มขึ้น 

100,000 ไตรมาสที่ 
1-4 

ต.ค.63 – 
ก.ย.64 

กลุํม
อ านวย 
การ 

ด๎านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

ประเด็นการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภา
พภาครัฐ 

น.5 ด๎าน
การจัด

การศึกษา
เพื่อพัฒนา
คุณภาพ

ชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่ง

แวด 
ล๎อม 

ม.1 การ
บริหาร
จัดการ
องค์กรสูํ
ความ
เป็นเลิศ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

เสรมิสร๎างการบรหิารจดัการ
ขยะอยํางเป็นระบบเพื่อ
เสรมิสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อมสูํการ
ปฏิบัติอยํางยั่งยืน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3      

   1. เพื่อกระตุ๎น 
รณรงค์ สร๎างความ
ตระหนัก และปลูก
จิตส านึกให๎แกํ
บุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ให๎
เข๎าใจถึงแนวทางใน
การลดปริมาณขยะ
และขยะ และการคัด
แยกขยะในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา       
   2. เพื่อเสรมิสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎แกํ
บุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
เป็นสถานท่ีราชการที่
ปลอดขยะ รํมรื่น 
สะอาด และ
ปลอดภัย  

   ผู๎บรหิารและ
บุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 จ านวน 77 คน
  

   ผู๎บรหิาร และบุคลากร
ในสังกัดเข๎าใจถึงแนวทาง
ในการลดปริมาณขยะใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

30,000 ไตรมาสที่ 
2-4 

ม.ค. -ก.ย. 
64 

กลุํม
อ านวย 
การ 

ด๎านการ
สร๎างการ
เติบโตบน
คุณภาพ

ชีวิตที่เป็น
มิตรตํอ

สิ่งแวดล๎อ
ม 

ประเด็น
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ระบบโลจิ
สติกส์ และ

ดิจิทัล 

น.5 ด๎าน
การจัด

การศึกษา
เพื่อพัฒนา
คุณภาพ

ชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่ง

แวด 
ล๎อม 

ม.3 
สัมฤทธิ
ผลการ
บริหาร
และการ
จัดการ 
ศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

   3. เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
บริหารจดัการขยะ
การบริหารงาน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืน 
   4. เพื่อลดปรมิาณ
ขยะทีจ่ะต๎องน าไป
ก าจัดและเป็นการ
ประหยดังบประมาณ
ในการก าจัดขยะ 
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นโยบายที ่5 ดา๎นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล๎อม 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
สํงเสริมการใช๎พลังงาน
ทดแทนและการอนรุักษ์
พลังงานในชุมชน  : สํงเสรมิ
การผลิตก๏าซชีวภาพจากขยะ
แทนพลังงานทดแทนใน
สถานศึกษา 

   1. เพื่อรณรงค์
สํงเสริมให๎ความรู๎
ความเข๎าใจเรื่อง
พลังงานทดแทนและ
การประหยัดพลังงาน 
ในสถานศึกษาท่ีเข๎า
รํวมโครงการ 
   2. เพื่อให๎
สถานศึกษาท่ีเข๎ารํวม
โครงการซึ่งเป็น
หนํวยงานราชกามี
การใช๎พลังงาน
ทดแทนและใช๎
พลังงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ และ
สร๎างความตระหนัก
ถึงการใช๎พลังงานท่ีมี
ผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อม 
   3. เพื่อให๎บุคลากร
ในสถานศึกษาและ

   1. สถานศึกษามี
ระบบผลิตก๏าซชีวภาพ
จากขยะเศษอาหาร  
จ านวน  40  แหํง 
   2. สถานศึกษา
ต๎นแบบการบริหาร
จัดการขยะ                  
จ านวน  40  แหํง 

   1. ร๎อยละ 100 ของ
สถานศึกษาท่ีเข๎าโครงการ
สามารถลดคําใช๎จํายด๎าน
พลังงานในการ       
ประกอบอาหารใน
สถานศึกษาได ๎
   2. ร๎อยละ 100 ของ
สถานศึกษาท่ีเข๎าโครงการ
สามารถก าจัดขยะเศษ
อาหารได ๎
   3. ร๎อยละ 100 
สถานศึกษาเป็น
สถานศึกษาต๎นแบบในการ
เผยแพรํการจัดการขยะ
จากเศษ      

70,000 ไตรมาสที่ 
3-4 

เม.ย.-ก.ย.
64 

กลุํม  
สํงเสริม
การจัด
การศึกษา 

ด๎านการ
สร๎างการ
เติบโตบน
คุณภาพ

ชีวิตที่เป็น
มิตรตํอ

สิ่งแวดล๎อ
ม 

ประเด็น
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ระบบโลจิ
สติกส์ และ

ดิจิทัล 

น.5 ด๎าน
การจัด

การศึกษา
เพื่อพัฒนา
คุณภาพ

ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ

สิ่งแวดล๎อ
ม 

ม.3 
สัมฤทธิ
ผลการ
บริหาร
และการ
จัดการ 
ศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

นักเรียนได๎น าความรู๎
ความเข๎าใจในการใช๎
พลังงานทดแทนและ
การใช๎พลังงานอยําง
มีประสิทธิภาพ
สามารถน ากลับไป
ประยุกต์ใช๎ใน
ครัวเรือนและท าให๎
ชุมชนที่เป็นสํวนหนึ่ง
ของท๎องถิ่นมีการใช๎
พลังงานลดลง 
   4. เพื่อสร๎าง
เครือขํายและมีการ
เผยแพรํ 
ประชาสมัพันธ์ และ
ขยายผลเรื่อง
พลังงานทดแทนและ
ประหยดัพลังงาน 
นอกเหนือจากการ
ประชาสมัพันธ์ผําน
สื่อตํางๆ   
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นโยบายที ่6 ดา๎นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการศกึษา 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

ศึกษาดูงานการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิการทดสอบ
ระดับชาติ O-NET และ ITA 

   1. เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู๎ แนวคิด และ
ทักษะใหมํๆ ในด๎าน
การประเมินคณุธรรม
และความโปรํงใสใน
การด าเนินงาน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา   
   2. เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช๎ในการ
พัฒนา ปรับปรุงการ
ด าเนินงานของ
หนํวยงาน และเป็น
การแลกเปลี่ยน
เรียนรูซ๎ึ่งกันและกัน 
   3. เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของ
บุคลากรตามภารงาน 
   4. เพื่อสํงเสริม 
พัฒนาครูผูส๎อนใน
การน าการทดสอบ 

   ผู๎รับผิดชอบการ
ด าเนินงานประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรํงใสในการ
ด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และ
ผู๎เกี่ยวข๎อง จ านวน  
80 คน 

   ประเมินคณุธรรมและ
ความโปรํงใสในการ
ด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาคํา
คะแนนเพิ่มขึ้น 

200,000 ไตรมาสที่ 
1 

ต.ค.-พ.ย.
63 

กลุํม
พัฒนาครู
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

ด๎านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ       

การพัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดชํวง

ชีวิต 

น. 6 ด๎าน
การปรับ

สมดลุและ
พัฒนา

ระบบการ
บริหารจดั
การศึกษา 

ม.1การ
บริหาร
จัดการ
องค์กรสูํ
ความ
เป็นเลิศ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

O-NET ใช๎ในการ
ปรับปรุงคณุภาพการ
เรียนการสอน ให๎
ผู๎เรยีนมีคณุภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู๎
และตัวช้ีวัดของ
หลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 
   5. เพื่อสํงเสริม 
และพัฒนา
กระบวนการวดัและ
ประเมินผลการ
เรียนรู๎ ในการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
ผู๎เรยีนทุกระดบั 
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นโยบายที ่6 ดา๎นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการศกึษา 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

การสํงเสริมจัดการความรู๎ 
(Knowledge Management 
 : KM) ด๎วยชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎ ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community : PLC) ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
  

   1. เพื่อสํงเสริม
ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการจดัการ
ความรู๎ (Knowledge 
Management : 
KM) ด๎วยชุมชนแหํง
การเรยีนรู๎ทาง
วิชาชีพ 
(Professional 
Learning 
Community : PLC) 
ของบุคลากร
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3  
   2.เพื่อสํงเสริมการ
จัดการความรู๎ 
(Knowledge 
Management : KM) 
ด๎วยชุมชนแหํงการ

   บุคลากรส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต จ านวน 75 คน 

   1. บุคลากรทุกคนใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 มีความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับการ
จัดการความรู๎ 
(Knowledge 
Management : KM) 
ด๎วยชุมชนแหํงการเรยีนรู๎
ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community : PLC  
   2. บุคลากรส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 มีผลงาน Best 
Practice ที่ได๎จากการ
จัดการความรู๎ 
(Knowledge 
Management : KM) 
ด๎วยชุมชนแหํงการเรยีนรู๎

30,000 ไตรมาส 
3-4 

เม.ย.- 
ก.ย. 64 

กลุํม
นิเทศ 
ติดตาม 
และ
ประเมินผ
ลการจัด
การศึกษา 

ด๎านการ
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นการ
พัฒนา

ศักยภาพคน
ตลอดชํวง

ชีวิต 

น.6 ด๎าน
การปรับ

สมดลุและ
พัฒนา

ระบบการ
บริหารจดั
การศึกษา 

ม.1 การ
บริหาร
จัดการ 
ที่ด ี
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

เรียนรู๎ ทางวิชาชีพ 
(Professional 
Learning 
Community : PLC) 
ของบุคลากรส านัก 
งานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3  
   3. เพื่อสํงเสริมให๎
บุคลากรส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 น าผลการ
จัดการความรู๎ 
(Knowledge 
Management : KM) 
ด๎วยชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
(Professional 
Learning 
Community : PLC 
ไปสูํการปฏิบตัิงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community : PLC)  
   3. ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต ที่มีการจดัการความรู๎ 
(Knowledge 
Management : KM) 
ด๎วยชุมชนแหํงการเรยีนรู๎
ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community : PLC) มาก
ขึ้น 
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นโยบายที ่6 ดา๎นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการศกึษา 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 
 (ก.ต.ป.น.)   

   1. เพื่อจัดท า
แผนการตดิตาม 
ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศ
การศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  
   2. เพื่อติดตาม 
ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศ
การบริหารงานของ
สถานศึกษาในสังกัด  
   3. เพื่อศึกษา 
วิเคราะห์ การ
ด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศ
การบริหารการศึกษา
โดยมุํงผลสัมฤทธ์ิของ
หนํวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด 

   1. มีเอกสาร
ประกอบการประชุม
ของคณะกรรมการ ก.
ต.ป.น และมีแผนการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศ
การศึกษา 
   2. จัดประชุม
คณะกรรมการ ก.
ต.ป.น. จ านวน 2 ครั้ง
ตํอป ี
   3. โรงเรยีนในสังกัด  
จ านวน 199 โรงเรียน
ได๎รับการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา 
ภาคเรยีนละ  1  ครั้ง 
   4. คณะกรรมการ 
ก.ต.ป.น. จัดประชุม
แลกเปลีย่นเรยีนรู๎และ
สรุปรายงานผล 

   1. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีแผนการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศ
การศึกษา 
ที่สอดคล๎องกับบริบทของ
หนํวยงานและสถานศึกษา
ในสังกัด จ านวน 199  
โรงเรียน 
   2. โรงเรยีนในสังกัด
ได๎รับการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการบริหาร
สถานศึกษา 
โดยคณะกรรมการ ก.
ต.ป.น. และผู๎มสีํวน
เกี่ยวข๎องครบทั้ง  199  
โรงเรียน 

100,000 ไตรมาสที่ 
2-4 

ม.ค.-ก.ย.
64 

กลุํม
นิเทศ 
ติดตาม 
และ
ประเมินผ
ลการจัด
การศึกษา 

ด๎านการ
พัฒนาและ
เสรมิสร๎าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภา
พภาครัฐ 

น.6 ด๎าน
การปรับ

สมดลุและ
พัฒนา

ระบบการ
บริหารจดั
การศึกษา 

ม.1 การ
บริหาร
จัดการ 
ที่ด ี
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นโยบายที ่6 ดา๎นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการศกึษา 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

ประชุมคณะผู๎บริหาร สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 3 ผํานระบบ 
Video Conference ใน
รายการ “พุธเช๎า ขําว สพฐ. 

   1. เพื่อเสรมิสร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจ
แนวทางการ
ปฏิบัติงานให๎เป็นไป
ตามแนวทางที่ สพฐ.
ก าหนด  
   2. เพื่อขับเคลื่อน
การด าเนินงานตาม
นโยบายของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   1. ผอ.สพป. รอง 
ผอ.สพป. ผอ.กลุํม/
หนํวย และเจ๎าหน๎าที่
ผู๎เกี่ยวข๎อง จ านวน 20 
คน  
   2. ก าหนดประชุม
ทุกวันพุธ ตั้งแตํเดือน
ตุลาคม 2563 – 
ธันวาคม 2563 

   บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ 
เขต 3 สามารถขับเคลื่อน
การด าเนินงานตาม
นโยบาย รวมทั้งแนวทาง
การปฏิบัติงาน ตลอดจน
ด าเนินงานในสํวนท่ี
เกี่ยวข๎องได๎ตามที่ก าหนด 

24,000 ไตรมาสที่ 
1 

ต.ค.- ธ.ค.
63 

กลุํม
อ านวย 
การ 

ด๎านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

ประเด็นการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภา
พภาครัฐ 

น.6 ด๎าน
การปรับ

สมดลุและ
พัฒนา

ระบบการ
บริหารจดั
การศึกษา 

ม.1 การ
บริหาร
จัดการ
องค์การ
สูํความ
เป็นเลิศ 
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นโยบายที ่6 ดา๎นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการศกึษา 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษา    1. เพื่อให๎ผู๎บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด
รับทราบนโยบายข๎อ
ราชการ ระเบียบ
ข๎อบังคับและการ
ปฏิบัติให๎เกดิ
ประสิทธิผลในการ
ด าเนินงาน  
   2. เพื่อให๎การ
ประสานงานราชการ
เป็นไปอยํางรวดเร็ว
ขึ้น 

   1. ผู๎บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 199 คน  
   2. ผู๎บริหารใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 จ านวน 13 คน        
   3. ผู๎เกี่ยวข๎อง 
จ านวน 30 คน  
   4. ผู๎บริหาร
สถานศึกษา ผู๎บริหาร
ในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และ
ผู๎เกี่ยวข๎อง ท่ีเข๎ารํวม
ประชุมได๎รับทราบ
เปูาหมายและ
ด าเนินงานของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 

   ร๎อยละ 100 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ ไดร๎ับ
ทราบนโยบายและข๎อ
ราชการ เข๎าใจระเบียบ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต๎อง 
สามารถปฏิบัตริาชการได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

20,000 ไตรมาสที่ 
2 

ม.ค.- มี.ค.
64 

กลุํม
อ านวย 
การ 

ด๎านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

ประเด็นการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภา
พภาครัฐ 

น.6 ด๎าน
การปรับ

สมดลุและ
พัฒนา

ระบบการ
บริหารจดั
การศึกษา 

ม.1 การ
บริหาร
จัดการ
องค์การ
สูํความ
เป็นเลิศ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 ตลอดจน
รับทราบแนวนโยบาย 
และข๎อราชการได๎
อยํางรวดเร็ว สํงผลให๎
การปฏิบัตหิน๎าท่ี
ราชการมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  
   5. การบริหารงาน
ของสถานศึกษาใน
สังกัดมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน สํงผลให๎
เกิดประสิทธิผลแกํ
นักเรียนและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของทาง
ราชการ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

การประชุมเชิงวิชาการ
ผู๎บริหารสถานศึกษา “ทิศ
ทางการบริหารจัดการศึกษา
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในยุคความปกติ
รูปแบบใหม”ํ 

   1. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม
โครงการเกดิความรู๎
ความเข๎าใจในการ
บริหารการศึกษา 
และทิศทางใหมํ ใน
การขับเคลื่อนด๎าน
การศึกษาทุกระดับ  
   2. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวม
โครงการเกดิความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
แนวทางในการ
พัฒนาผู๎บริหาร
สถานศึกษาอยํางมือ
อาชีพในยุคความ
ปกติรูปแบบใหมํ อัน
จะน าไปสูํผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น    
3.เพื่อเป็นเวทีในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู๎ 
ประสบการณ์
เกี่ยวกับการบรหิาร

   1. ผู๎บริหาร
การศึกษา  
   2. ผู๎บริหาร
สถานศึกษา  
   3.ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา และผูเ๎กี่ยวข๎อง 

   สถานศึกษาในสังกัด
สามารถปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ ข๎อปฏบิัติ ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

200,000 ไตรมาสที่ 
1 

พ.ย.63 

กลุํม
อ านวย 
การ 

ด๎านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

ประเด็นการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภา
พภาครัฐ 

น.6 ด๎าน
การปรับ

สมดลุและ
พัฒนา

ระบบการ
บริหารจดั
การศึกษา 

ม.1 การ
บริหาร
จัดการ
องค์การ
สูํความ
เป็นเลิศ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

การศึกษา ทิศทาง
ใหมํในการขับเคลื่อน
ด๎านการศึกษาทุก
ระดับ และแนวทาง
ในการพัฒนา
ผู๎บริหารสถานศึกษา
อยํางมืออาชีพ ในยุค
ความปกติรูปแบบ
ใหม ํ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564                              
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3     

   1. เพื่อให๎
ผู๎รับผิดชอบสามารถ
วิเคราะหโ์ครงการฯ/
จัดท าโครงการฯ/
และรายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการได๎อยําง
ถูกต๎องและมี
ประสิทธิภาพ  
  2. เพื่อให๎บุคลากรมี
จิตบริการ ต๎อนรับผู๎
มารับบริการด๎วย
ความเตม็ใจจนผู๎
บริการเกดิความ
ประทับใจ  
   3.  เพื่อก าหนด
แผนงานโครงการ
และกิจกรรมในระยะ
ยาว และระยะสั้นให๎
สอดคล๎องกับ จุดเน๎น 
นโยบายของ

   1. ข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3  จ านวน 75 คน 
   2. คณะกรรมการ ก.
ต.ป.น. จ านวน 8 คน 
   3. ประธานกลุมํ
สถานศึกษา จ านวน  
10  คน 
   4. ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 มีแผนพัฒนา
การศึกษา พ.ศ. 
2563-2566 (ทบทวน
ปี 2564) เพื่อใช๎เป็น
กรอบแนวทางในการ
ด าเนินงาน  
   5. ส านักงานเขต

     เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 สามารถน าผลการ
บริหารจดัการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการ
บริหารจดัการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
สํงผลใหไ๎ดร๎ับคะแนน
ประเมินสูงขึ้น [ในระบบ 
e-MES สพฐ. (การรายผล
การติดตามและ
ประเมินผลการบริหาร
จัดการ, การรายงานผล
การด าเนินงานตาม
มาตรฐานส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา) การ
รายงานผลการด าเนินงาน
ในระบบ ARS, KRS ] 

50,000 ไตรมาสที่ 
1 

ต.ค.-ธ.ค. 
63 

กลุํม
นโยบาย
และแผน 

ด๎านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

ประเด็น  
การพัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดชํวง

ชีวิต 

น.6 ด๎าน
การปรับ

สมดลุและ
พัฒนา

ระบบการ
บริหารจดั
การศึกษา 

ม.1 การ
บริหาร
จัดการ
องค์การ
สูํความ
เป็นเลิศ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

กระทรวงศึกษาธิการ
กลยุทธ์และจุดเน๎น
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
หนํวยงานและสภาพ
ปัญหาความต๎องการ
ของเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3   
   4.  เพื่อใช๎เป็น
แนวทางในการ
บริหารงานให๎เกดิ
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ท่ี
ก าหนดไว๎ และสนอง
ตํอ นโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน๎น และแนวทาง
การด าเนินงาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของส านักงาน
คณะกรรมการ

พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 มีแผนปฏิบตัิ
การประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพื่อใช๎เป็น
กรอบแนวทางในการ
ด าเนินงาน   
   6. ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 มีแนวทางใน
การด าเนินงาน ที่
ชัดเจนและเกิดผล
อยํางมีประสิทธิภาพ  
   7. สถานศึกษาใน
สังกัดมีกรอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีทีส่อดคล๎อง
กับส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 และส านักงาน
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ  
   5. เพื่อให๎มีระบบ
การท างานท่ีชัดเจน
และเป็นขั้นตอน มี
การใช๎งบประมาณ
อยํางคุ๎มคํา และมี
การติดตามผลการ
ด าเนินงาน  

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพของหนํวย
ตรวจสอบภายใน   

   1. เพื่อให๎กิจกรรม
การตรวจสอบบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
สามารถชํวยเหลือ 
สนับสนุน                         
การด าเนินงาน สอบ
ทานความถูกต๎อง
และเชื่อถือได๎ของ
ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง 
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัด 
   2. เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน ให๎
ค าปรึกษาเพื่อเพิ่ม
คุณคําให๎องค์กร                                       
พร๎อมให๎ข๎อเสนอ 
แนะแนวทางการ

   1. กลุํม / หนํวยใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์  
เขต 3    
   2. สถานศึกษาท่ี
เป็นหนํวยรับตรวจ 
จ านวน 50 แหํง  
   3. ผู๎บริหาร ครู 
บุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 3 
จ านวน 199 แหํง 

   1. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 มีผลการ
ประเมินมาตรฐาน
ส านักงานในระดับ “ด”ี 
ขึ้นไป 
   2. สถานศึกษาท่ีเป็น
หนํวยรับตรวจ มีความ
เข๎มแข็งในการบริหารงาน
ทางการเงินการบัญชีและ
ระบบปฏิบตัิงานท่ีดี
ปฏิบัติงานได๎ส าเร็จลุลํวง
ตามเปูาหมายที่ก าหนด 
   3. ผู๎บริหาร ครู 
บุคลากรของสถานศึกษา
ในสังกัด ท่ีได๎เข๎ารับการ
อบรม มีการบริหาร
งบประมาณได๎อยําง
คลํองตัว โปรํงใสและ
ตรวจสอบได ๎

30,000 ไตรมาสที่ 
2-4 

ม.ค.- ก.ย. 
64 

หนํวย
ตรวจ 
สอบ
ภายใน 

ด๎านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

ประเด็นการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภา
พภาครัฐ 

น.6 ด๎าน
การปรับ

สมดลุและ
พัฒนา

ระบบการ
บริหารจดั
การศึกษา 

ม.1  
การ
บริหาร
จัดการ
องค์การ
สูํความ
เป็นเลิศ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

ปรับปรุงเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
ผลสัมฤทธ์ิของงาน               
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัด 
   3. เพื่อพัฒนา 
สร๎างความเข๎มแข็งใน
การบริหารทาง
การเงิน การบัญชี
และระบบการ
ปฏิบัติงานท่ีดี ของ
สถานศึกษาในสังกัด 
ให๎สามารถปฏิบัติงาน
ได๎ส าเรจ็ลลุํวงตาม
เปูาหมายที่ก าหนด 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

อบรมสมัมนาเครือขํายคณะ
กรรรมการสืบสวน สอบสวน 
วินัยข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
รุํนที่ 1 ประจ าปี 2564 

   1. เพื่อให๎
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 มี
เครือขําย
คณะกรรมการ 
สืบสวน สอบสวน ใน
สถานศึกษาตําง ๆ 
สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3  
   2. เพื่อสํงเสริมให๎
สถานศึกษามีความ
เข๎มแข็งในการ
บริหารจดัการ
การศึกษา สามารถ
ด าเนินการ 
สืบสวนข๎อเท็จจริง 
และสอบสวนวินัยไมํ

   ผู๎อ านวยการ
สถานศึกษา รอง
ผู๎อ านวยการ
สถานศึกษา 
ข๎าราชการครูและ
บุคลากร 
ทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 จ านวน 70 คน 

   1. ผู๎เข๎ารับการอบรมที่
ผํานหลักสูตรต๎องมี
ระยะเวลาการอบรมครบ
ตามที่ก าหนดไว๎ใน
หลักสตูร 
   2. ผู๎เข๎ารับการอบรม
ต๎องมีผลการประเมินการ
พัฒนาผํานเกณฑ์ที่
หลักสตูรก าหนด 

70,000 ไตรมาสที่ 
3 

เม.ย.- มิ.ย.
64 

กลุํม
กฎหมาย
และคด ี

ด๎านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

ประเด็นการ
ตํอต๎านการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิ

ชอบ 

น.6 การ
ปรับสมดุล

และ
พัฒนา

ระบบการ
บริหารจดั
การศึกษา 

ม.2 การ
บริหาร
และการ
จัดการที่
มี
ประสิทธิ
ภาพ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

ร๎ายแรงได๎อยําง
ถูกต๎อง 
   3. เพื่อให๎
ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่ท าหน๎าท่ีเป็น
คณะกรรมการ
สืบสวนข๎อเท็จจริง  
คณะกรรมการสอบ
วินัยไมํรา๎ยแรง มี
ความเข๎าเข๎าถึง
กระบวนการสืบสวน 
สอบสวน และปฏิบตัิ
หน๎าท่ีได๎อยําง 
ถูกต๎อง 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก 
วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

เปูาหมาย 
ของโครงการ 

ผลผลติ ผลลัพธ์ และดัชนี
ช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
(หนํวย : บาท) 

ระยะเวลา 
(ระบุเดือน) 

กลุํมที ่
รับผิดชอบ 

สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 20 ปี 

(แผนระดับ1) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุ
ทศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ2) 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สพฐ. 
(แผนระดับ3) 

มาตรฐาน 
สพท. 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานของกลุํม
สถานศึกษา 

   1. เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการ
การปฏิบัติงานของ
กลุํมสถานศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 2.  
   2. เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให๎กับกลุมํ
สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 

   กลุํมสถานศึกษา 
จ านวน 10 กลุํม 

   1. กลุํมสถานศึกษา
บริหารจดัการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  
   2. สถานศึกษามผีลงาน
เชิงประจักษ ์

500,000 ไตรมาสที่ 
3 

เม.ย.-มิ.ย. 
64 

กลุํม
นโยบาย
และแผน 

ด๎านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการ
ภาครัฐ 

ประเด็นการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภา
พภาครัฐ 

น.6 การ
ปรับสมดุล

และ
พัฒนา

ระบบการ
บริหารจดั
การศึกษา 

ม.1 การ
บริหาร
จัดการ
องค์การ
สูํความ
เป็นเลิศ 
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สวํนที ่5 
                                                                         การบรหิารแผนสูกํารปฏบิตั ิ                               

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได๎การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานสํงมอบผลผลิตการให๎บริการการศึกษาที่
เชื่อมโยงสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12  นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3  ได๎ก าหนดปัจจัยความส าเร็จ  และกระบวนการน าแผนสูํการปฏิบัติ  ดังนี้ 

การจดัสรรทรัพยากรเพือ่การขับเคลื่อนแผนปฏบิตัิการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ได๎รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 

พ.ศ.  2564  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ จุดเน๎น  ดังนี้ 
 1.  งบประมาณส าหรับการบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.1  งบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน  เพ่ือใช๎บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เป็นคําสาธารณูปโภค คําใช๎จํายเป็นคําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุและอ่ืนๆ 

1.2 งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ์  เพ่ือด าเนินการตามกลยุทธ์เชิงนโยบาย จุดเน๎น 
ของ สพฐ. และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.  งบประมาณด าเนินการส าหรับสถานศึกษา 
เพ่ือให๎กลุํมสถานศึกษาใช๎ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์   

ของงบประมาณท่ีได๎  การปฏิบัติตามแผนจะเป็นการลงมือปฏิบัติตามโครงการมีการมอบหมายงาน  
การจัดสรรทรัพยากร การประสานงาน การควบคุม การปฏิบัติงานเพื่อให๎การด าเนินงานเป็นไปตาม
เปูาหมาย 

ในการบริหารงบประมาณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ค านึงถึง
ความคุ๎มคํา คุ๎มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ตํอผู๎เรียนสูงสุด สอดคล๎องกับกลยุทธ์ จุดเน๎นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการด าเนินงานจักต๎องถูกต๎องตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณการเงิน การคลัง 

กระบวนการน าแผนสูํการปฏบิตัิ 
1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์  จุดเน๎นการพัฒนาและเปูาหมายการ

ให๎บริการหนํวยงาน  ให๎บุคลากรทุกระดับรับรู๎และเข๎าใจตรงกันอยํางทั่วถึง 
2. จัดโครงสร๎างกระบวนการท างาน และมอบหมายผู๎รับผิดชอบปฏิบัติงานอยํางชัดเจน 
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและเปูาหมายตามนโยบายเพื่อก าหนดกลยุทธ์   

เปูาหมายและตัวชี้วัดแหํงความส าเร็จ และจัดท าแผนแผนปฏิบัติการให๎บรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์ 
4. ด าเนินงาน  โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
5. ติดตาม  ตรวจสอบ เพ่ือให๎การน ายุทธศาสตร์/กลยุทธ์สูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม 
 6. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสูํสาธารณชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
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ปฏทิินการบรหิารแผนสูกํารปฏบิตัิ 

 ระยะเวลา แนวปฏบิตั ิ
 
ตุลาคม 2563 

    สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 แจ๎งนโยบาย กรอบทิศทาง การด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพฐ./สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  
ให๎สถานศึกษา/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  ได๎รับทราบ และด าเนินการ 
ในสํวนที่เกี่ยวข๎อง 

 
พฤศจิกายน  2563 

   1. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 แจ๎งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 
   2.  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 แจ๎งกรอบวงเงินงบประมาณ เพ่ือบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

15 เมษายน 2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
15 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) 
15 ตุลาคม 2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

ปจัจยัแหงํความส าเรจ็ของการน าแผนสูกํารปฏบิตัิ 
 1. ผู๎บริหาร  ทุกระดับ ให๎ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของงาน 

และการท างานแบบมีสํวนรํวมที่เอ้ือตํอการพัฒนาความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ การปฏิบัติงานให๎บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 

2. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุํงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และการท างานแบบมีสํวนรํวมที่เอ้ือ 
ตํอการพัฒนา ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ การปฏิบัติงานให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์  และเปูาหมายที่ก าหนด
ไว๎ในจุดเน๎นการพัฒนา 

3. สํงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช๎ในการพัฒนาปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบ 
4. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยํางชัดเจน 
5. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

ดังนั้น การน าแผนไปปฏิบัติเป็นการปฏิบัติงานตามที่ได๎ก าหนดไว๎ในแผนงานหรือโครงการ เพื่อให๎
งานที่ก าหนดไว๎ในแผนบรรลุเปูาหมายผู๎บริหารควรมีกลวิธีในขั้นการน าแผนไปปฏิบัติ การด าเนินการใน
ด๎าน   การเตรียมบุคคล งบประมาณ วิธีการ วัสดุอุปกรณ์ กํอนด าเนินการมีการชี้แจงให๎ผู๎รับผิดชอบและ
ผู๎ปฏิบัติงานด าเนินการมีการให๎ค าแนะน าปรึกษาหารือ มีการควบคุมการปฏิบัติงานและการรายงาน
ตลอดจนการปรับปรุงแก๎ไขทุกระยะของการปฏิบัติงานมีความส าคัญยิ่ง  
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การรายงานผลการด าเนนิงานตามโครงการ  
 การรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ เป็นการรายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตาม
แผนที่ก าหนดไว๎ เพื่อรายงานผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดและคําเปูาหมายที่ก าหนด และรายงานปัญหาอุป
สรรค์ในการด าเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการแก๎ไข ปรับปรุงและพัฒนาให๎ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจต๎องมีการ
ปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปูาหมายของกิจกรรม/โครงการ ให๎เหมาะสมกับ
ทรัพยากรหรือสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหวํางปีงบประมาณ  

วตัถปุระสงค์ของการรายงานโครงการ 
 1. เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ วําเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎หรือไมํ  

มีปัญหา อุปสรรค์ในการด าเนินงานอยํางไร เพ่ือน าข๎อมูลไปก าหนดแนวทางและมาตรการในการแก๎ไข
ปัญหาตําง ๆ ให๎การด าเนินงานตามโครงการบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 2. เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการตัดสินใจของผู๎บริหารในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานให๎ดียิ่งขึน้ 

 3. เพ่ือชํวยให๎ผู๎จัดท าโครงการเกิดการเรียนรู๎ในกระบวนการท างานและสามารถพัฒนางานให๎ดี
ยิ่งขึ้น 
 
ระบบการติดตาม ประเมนิผลและรายงานผลตามแผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจําย
ประจ าปี) ก าหนด  ให๎หนํวยงานในสังกัดด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
 1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก๎าวหน๎า/ผลการด าเนินงาน/
ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต๎แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งก าหนดให๎มีการรายงาน  3 รูปแบบ 
ได๎แกํ 
  1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจํายประจ าปี โดยใช๎แบบรายงาน สงป.301, 
302 เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช๎จํายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการประจ าปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก๎าวหน๎า/ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์      
ของแผน/งาน/โครงการที่ก าหนดไว๎ในแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต๎แผนปฏิบัติราชการฯ พร๎อมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน เป็นรายไตรมาส  
  ทั้งนี้ การรายงานในข๎อ 1.1 และข๎อ 1.2 ก าหนดให๎รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4  
ไตรมาส/ปี และให๎มีการรายงานตามก าหนดระยะเวลา ดังนี้ 
   ไตรมาสที่ 1  ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 2  ผลการด าเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 3  ผลการด าเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 
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   ไตรมาสที่ 4   ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 
  1.3 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจํายประจ าปี)  
เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการฯ โดยด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุด       
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนจริงกับเปูาหมายของ
โครงการ  ที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เปูาหมายของโครงการที่ก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อใช๎
เป็นกรอบในการประเมินผล 
  2.2 การเก็บรวบรวมข๎อมูล ประกอบด๎วย 
   - เก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบประเมินที่จัดท าข้ึน เพ่ือเก็บข๎อมูลจากหนํวยงาน เมื่อ
สิ้นสุดการด าเนินงานในแตํละปีงบประมาณ 
   - รวบรวมข๎อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาสของหนํวยงาน 
  2.3 การจัดท ารายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดยด าเนินการ
จัดท ารายงานการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ 
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แบบรายงานผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากาฬสินธุ ์เขต 3 
 

ชื่อโครงการ/……………………………………………………………………………………………………………………....
กิจกรรม…………………………………………………………………………………………………………………………............. 
กลุมํ...........................................…………………………………………………………………………………………………… 
เจ๎าหนา๎ทีผู่ร๎ับผดิชอบ…….......................................................……..................…………………………………… 

สถานะของโครงการ   แล๎วเสร็จ                            ชะลอ 
 ก าลังด าเนินการ             ยกเลิก 
     ยังไมํได๎เริ่มด าเนินการ เนื่องจาก 
รายงานความก๎าวหน๎าของโครงการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ ……………………………… 
ความก๎าวหน๎าของการด าเนินโครงการ ณ ปัจจุบัน (ร๎อยละ) 

 0% 
 50% 
 100% 

ความกา๎วหนา๎ตํอเปาูหมายโครงการประจ าไตรมาสที ่.................... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรอกความก๎าวหน๎าตํอเปูาหมายเชิงผลผลิต (Output) :……………………………………………………………..… 
กรอกความก๎าวหน๎าตํอเปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) :…………………………………………………….……… 
กรอกความก๎าวหน๎าตํอดัชนีชี้วัดความส าเร็จ :…………………………………………………………………………….... 

ความกา๎วหนา๎ของกิจกรรมตามแผนงานประจ าไตรมาสที ่.................... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายละเอียดกิจกรรม ความก๎าวหน๎าของกิจกรรม 

ไตรมาสที่ 1 
1………………………..…………………………….……….. 
2………………………..……………………………………… 
3………………………..……………………………………… 

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2563-31 ธันวาคม 2563) 
1………………………..…………………………….………………… 
2………………………..……………………………………….……… 
3………………………..……………………………………….……… 

ไตรมาสที่ 2 
1………………………..…………………………….……….. 
2………………………..……………………………………… 
3………………………..……………………………………… 

ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2564-31 มีนาคม 2564) 
1………………………..…………………………….………………… 
2………………………..……………………………………….……… 
3………………………..……………………………………….……… 

ไตรมาสที่ 3 
1………………………..…………………………….…….... 
2………………………..……………………………………… 
3………………………..……………………………………… 

ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2564-30 มิถุนายน 2564) 
1………………………..…………………………….………………… 
2………………………..……………………………………….……… 
3………………………..……………………………………….……… 

เอกสารหมายเลข 2 
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รายละเอียดกิจกรรม ความก๎าวหน๎าของกิจกรรม 

ไตรมาสที่ 4 
1………………………..…………………………….……… 
2………………………..…………………………………… 
3………………………..…………………………………… 

ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2564-30 กันยายน 2564) 
1………………………..…………………………….………………… 
2………………………..……………………………………….……… 
3………………………..……………………………………….……… 

 
การเบิกจาํยงบประมาณประจ าไตรมาสที ่.................... ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2564  ได๎รับอนุมัติ..........................................บาท 
หรือได๎รับการจัดสรรจาก สพฐ. (บาท)    ได๎รับอนุมัติ..........................................บาท 
หรือหนํวยงานอื่น (โปรดระบุ................................................) ได๎รับอนุมัติ..........................................บาท 
 

จ านวนเงินงบประมาณตามแผนการใช๎จํายงบประมาณ..........................................................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจํายจริง...................................................................................... .บาท 
คงเหลือ...................................................................................................................... ..............บาท 
สาเหตุที่ไมํสามารถเบิกจํายงบประมาณได๎ตามแผนการใช๎จํายงบประมาณ................................. 
.......................……..................……………………………………………................................................. 

ความก๎าวหน๎าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
ผลการด าเนินงานตํอเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
กรอกขอ๎มลูผลการด าเนินงานตํอเปูาหมายของยุทธศาสตรช์าต ิ: ...................................................... 
....……..................…………………………………...................................................................................................
....................……..................…………………………………..................................................................ผลการ
ด าเนินงานตํอเปูาหมายของแผนแมํบทประเด็น 
กรอกขอ๎มลูผลการด าเนินงานตํอเปูาหมายของแผนแมบํทประเดน็ :……............................................. 
....……..................…………………………………...................................................................................................
....................……..................………………………………….................................................................  
ผลการด าเนินงานตํอเปูาหมายของแผนยํอย 
กรอกขอ๎มลูผลการด าเนินงานตํอเปูาหมายของแผนยํอย :……............................................................ 
....……..................…………………………………................................................................................. ..................
....................……..................………………………………….................................................................  
ความก๎าวหน๎าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนการปฏิรูปประเทศ 
ผลการด าเนินงานตํอเปูาหมาย 
กรอกขอ๎มลูผลการด าเนินงานตํอเปูาหมาย : ………...................................................................................  
.................................................................................. ........……..................………………………………….............
..........................................................................................................……..................………………………… 
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ความก๎าวหน๎าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 
ผลการด าเนินงานตํอเปูาหมายยุทธศาสตร์ 
กรอกขอ๎มลูผลการด าเนินงานตํอเปูาหมายยทุธศาสตร์ : ......................................................................... 
....……..................…………………………………...................................................................................... .............
....................……..................…………………………………...................................................................................  
ความก๎าวหน๎าของโครงการที่ด าเนินการกับนโยบายและแผนระดับชาติวําด๎วยความมั่นคงแหํงชาติ 
ผลการด าเนินงานตํอเปูาหมาย 
กรอกขอ๎มลูผลการด าเนินงานตํอเปูาหมาย : .......................................................................... ................. 
....……..................…………………………………...................................................................................................
....................……..................…………………………………...................................................................................  
ตอบสนองนโยบาย สพฐ. ตามแผนปฏิบัติราชการของ สพป.กส.3 : ................................................……….. 
ตอบสนองตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพป.กส.3 : ................................................………............... 
โครงการล าดับที่ : …….......................................................……..................…………………………………………... 
วัน/เดือน/ปี และสถานที่ที่ด าเนินโครงการ...................................................................................... ........... 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

…….......................................................……..................……………………………………………………………… 
…….......................................................……..................……………………………………………………………………… 
…….......................................................……..................……………………………………………………………………… 
วิธีการด าเนินกิจกรรม (อธิบายอยํางละเอียดเป็นขั้นตอนวําท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร กับใคร)  

…….......................................................……..................……………………………………………………………… 
…….......................................................……..................……………………………………………………………………… 
…….......................................................……..................……………………………………………………………………… 
ผลการด าเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  

…….......................................................……..................……………………………………………………………… 
…….......................................................……..................……………………………………………………………………… 
…….......................................................……..................……………………………………………………………………… 
ปัญหาและอุปสรรค  

…….......................................................……..................……………………………………………………………… 
…….......................................................……..................……………………………………………………………………… 
…….......................................................……..................……………………………………………………………………… 
แนวทางแก๎ไข            
       ....................................................……..................…………………………………………………………….......… 
…….......................................................……..................……………………………………………………………………… 
…….......................................................……..................……………………………………………………………………… 
ข๎อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา      
        ..................................................……..................…………………………………………………………….......… 
.......................................................……..................…………………………………………………………………………… 
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ภาพกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 

                           ลงชื่อ ..................................................ผูร๎ายงาน 
                                    (.............................................) 
         ต าแหนํง.................................................... 
         วันที่............./.........................../............... 
 
หมายเหตุ : กรณีท่ีในระบบ eMENSCR ให๎รายงานเพิ่มเติมที่ไมํได๎ระบุในแบบฟอร์มนี้ ทางกลุํมนโยบาย  
              และแผน จะประสานขอข๎อมูลเพ่ิมเติมกับทํานอีกครั้ง 
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รปูเลํมรายงานผลการจดัโครงการ  ประกอบดว๎ย 
1. ปก  ค าน า  สารบัญ 
2.  บทที่ 1  บทน า 

- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค์ 
- เปูาหมาย 
- กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
- กิจกรรมและรายละเอียดการใช๎งบประมาณ    
- การประเมินผล 
- ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

3. บทที่ 2  สาระส าคัญ ระเบียบ กฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข๎อง 
- สาระส าคัญ 
- ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข๎อง 
- เอกสารที่เกี่ยวข๎อง 

4. บทที่ 3  วิธีด าเนินงาน 
- ขั้นเตรียมการ 
- ขั้นด าเนินการ 
- ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล 
- ขั้นแก๎ไข พัฒนา ปรับปรุง 

5. บทที่ 4  ผลการด าเนินโครงการ 
- ผลการประเมินโครงการ 

6. บทที่ 5  สรุปผล และข๎อเสนอแนะ 
- วัตถุประสงค์โครงการ 
- ผลการเบิกจํายงบประมาณโครงการ 
- สรุปผลการด าเนินโครงการ 
- ข๎อเสนอแนะ 

7. ภาคผนวก ประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 
 1) รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมและก าหนดการ 
 2) ค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน 
 3) รายชื่อผู๎เข๎ารํวมโครงการ   
 4) หนังสือเชิญวิทยากร (ถ๎ามี) 
 5) รายงานการประชุม  (ถ๎ามี) 
 6) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม 
 7) อื่นๆ (ถ๎ามี) 

หมายเหต ุ  1) กรณี 1 โครงการมีหลายกิจกรรม  ขอให๎จัดท ารายงานผลโดยสรุปแตํละกิจกรรมให๎ชัดเจน   
     โดยรวมอยูํในเลํมเดียวกัน  
2) จัดสํงรายงานโครงการเป็นรูปเลํมสํง จ านวน  2 เลํม 
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ภาคผนวก 
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โครงการตามแผนปฏบิตัิราชการ สนอง 
นโยบายที ่1 

ด๎านการจดัการศกึษาเพือ่ความมัน่คงของมนษุยแ์ละของชาติ 
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ชื่อโครงการ     สํงเสริมการด าเนินงานกิจกรรมพฒันาผู๎เรยีน : กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
                                 ในสถานศึกษา  
หนวํยงานรบัผดิชอบ    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ   ช่ือ – นามสกลุ   จ.อ.ไวกูล มะลริส  โทรศัพท ์(มือถือ) 0918692601 
     โทรสาร 043869104  E-mail plan.kalasinthree@gmail.com 
     ช่ือ – นามสกลุ   นางประไพภัทร บุญเรือน  โทรศัพท ์(มือถือ) 0982682756     โทรสาร...............................  E-mail plan.kalasinthree@gmail.com 
     กลุํม  สํงเสริมการจัดการศึกษา     
สวํนที ่ 1  ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
             เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด๎านการพัฒนาและเสรมิสร๎างศักยภาพมนุษย ์

(1) เปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย ์
(2) ประเด็นยุทธศาสตร ์: การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : เป็นโครงการเพื่อสํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม

การเรยีนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาให๎เป็นไปตามหลักสตูร 
    1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่2) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็น : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ :  คนไทยทุกชํวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได๎รับการพัฒนา

อยํางสมดลุ ท้ังด๎านรํางกาย สติปญัญาและคณุธรรมจรยิธรรม เป็นผู๎ที่มีความรู๎และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัดของแผนแมํบทประเด็น : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (คําคะแนน) 
Contribution ตอํเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (คําคะแนน) เพิ่มขึ้น 
แผนยํอย : การพัฒนาชํวงวัยเรียน/วัยรุํน 
เปูาหมายของแผนยํอย : วัยเรยีน/วัยรุํน มีความรู๎และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ๎วน รู๎จักคิด 

วิเคราะห์ รักการเรียนรู๎ มีส านึกพลเมือง มีความกล๎าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

ตัวช้ีวัดของแผนยํอย : คะแนนความสามารถในการแขํงขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด๎านทักษะ (Skill) ของ 
World Economic Forum (WEF) 

Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : คะแนนความสามารถในการแขํงขันการพัฒนาทุน
มนุษย์ด๎านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้น 

องค์ประกอบ  : การพัฒนาทักษะชีวิต 
ปัจจัย : หลักสูตรทักษะชีวิตรอบดา๎นและภมูิคุ๎มกันทางสังคม 
แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย :  จัดให๎มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 

โดยเฉพาะทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก๎ปัญหาที่ซับซ๎อน 
ความคิดสร๎างสรรค์ การท างานรํวมกับผู๎อื่น  

การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ :  นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์เขต 3 มีคุณภาพเพิม่ขึ้น ได๎รับการพัฒนาอยํางสมดลุ ท้ังด๎านรํางกาย สติปญัญาและ
คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู๎ที่มีความรู๎และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรยีนรู๎อยํางตํอเนื่อง
ตลอดชีวิต 
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การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ : ลูกเสือ เนตรนาร ีท่ีผํานการฝึกอบรม มี
คุณลักษณะและคณุสมบัติที่พึงประสงค์ ความรูแ๎ละทักษะในศตวรรษท่ี 21 รู๎จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู๎ มสี านึกพลเมือง มีความกล๎าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก๎ปญัหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกบัผู๎อื่นได๎อยาํงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

 1.3   แผนการปฏริปูประเทศ (แผนระดบัที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป : แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 

1.4  แผนระดบัที ่3  
   1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
    นโยบายที่ 1  ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

ตัวช้ีวัด : ร๎อยละของผูเ๎รียนทีม่ีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคดิที่
ถูกต๎องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีคณุธรรม 
อัตลักษณ์ มจีิตสาธารณะ มีจติอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผู๎อื่น และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจรติ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 

   2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
    มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจดัการศึกษา 

ตัวบํงช้ี : ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทําเทียมกัน 
ศึกษาตํอในระดับทีสู่งขึ้น หรือมีความรู๎ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560  - 
4) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก - 
5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล - 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง - 
7) มติครม.ที่เกี่ยวข๎อง - 

สวํนที ่ 2  รายละเอยีดโครงการ 
2.1  หลกัการและเหตผุล 
 ด๎วยรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎มีนโยบายในการสร๎างคํานิยมของคนไทย 12 
ประการ ซึ่งเป็นคํานิยมที่สอดคล๎องในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎ก าหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 8 ประการ และกิจกรรมที่จะสนองตอบนโยบายในการสร๎างคํานิยมของคน
ไทย 12 ประการ คือ กิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุํงพัฒนาเยาวชนให๎เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ชํวย
สร๎างสรรค์สังคมให๎มีความเจริญก๎าวหน๎า อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการชํวยแก๎ปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับเด็กและเยาวชนได๎ หนํวยงานที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินกิจกรรม
ลูกเสือ คือ สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และมาตรการ
และแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา/ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จึงได๎จัดท าโครงการสํงเสริมการด าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน : กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
2.2 วตัถปุระสงค ์

 2.2.1 เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือให๎แกํบุคลากรทางการ
ลกูเสือของสถานศึกษา   

2.2.2 เพื่อสํงเสริม สนับสนุนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสอืในสถานศึกษาให๎เป็นไปตาม
หลักสตูร 

  2.3  เปาูหมาย 
2.3.1  เปาูหมายเชงิผลผลติ (Output) 

ผู๎อ านวยการโรงเรยีนในสังกัดส านกังานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศกึษากาฬสินธุ์  
เขต 3 199 โรงเรียนๆ ละ 1 คน จ านวน 199 คน 
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2.3.2   เปาูหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)   
ลูกเสือผํานการฝึกอบรม มีกระบวนการลูกเสือท่ีถูกต๎อง มีคุณลักษณะและคณุสมบัติที่พึง

ประสงค ์
2.4  ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั 

2.4.1 ผู๎บริหารสถานศึกษาให๎ความส าคญัและสนับสนุนการด าเนินงานในทุกด๎านอยํางเต็มที่
 2.4.2 ผู๎ก ากับลูกเสือมีความรูค๎วามเข๎าใจในการด าเนินงานโครงการลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด อยําง
ชัดเจน  

2.4.3 ลูกเสือต๎านภยัยาเสพตดิ มคีวามรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัติหน๎าท่ีปูองกันยาเสพติด ใน
สถานศึกษา  

 2.4.4 สถานศึกษาไมํมผีู๎เกี่ยวข๎องกับยาเสพตดิ . 
2.5  ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 

2.5.1 ร๎อยละของผู๎บริหารสถานศกึษาให๎ความส าคญัและสนับสนุนการด าเนินงานในทุกด๎านอยําง
เต็มที่  

2.5.2 ร๎อยละของผู๎ก ากับลูกเสือมคีวามรู๎ความเข๎าใจในการด าเนินงานโครงการลูกเสือต๎านภยัยาเสพ
ติดอยํางชัดเจน 

 2.5.3 ร๎อยละของลูกเสือต๎านภยัยาเสพตดิ มีความรู๎ความเข๎าใจในการปฏิบัตหิน๎าท่ีปูองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 

2.5.4 ร๎อยละของสถานศึกษาทีไ่มมํีผู๎เกี่ยวข๎องกับยาเสพตดิ 
2.6  กลุมํเปาูหมาย/ผูไ๎ดร๎บัผลประโยชน ์

  2.6.1 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
  2.6.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
  2.6.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  

2.7  พื้นทีด่ าเนนิการ  (ระบรุายละเอียดพื้นท่ีด าเนินการ )   
       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 อ าเภอห๎วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์                       
2.8  ระยะเวลาด าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 

วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ 1 กรกฎาคม 2564  วันสิ้นสดุโครงการ 30 กันยายน 2564 
2.9 กจิกรรมและรายละเอยีดในการใช๎งบประมาณ   งบประมาณ    สพฐ.    บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กิจกรรมที่  1 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนาร ี
 

 งบ สพฐ.   ก.ค.64-ก.ย.64 

รวมท้ังสิ้น 
     

งบ สพฐ.  
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
        วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  งบ สพฐ. บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

1. เข๎าคํายลูกเสือ เนตรนารี    งบ สพฐ. งบ สพฐ. 
รวม    งบ สพฐ. งบ สพฐ. 
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โครงการตามแผนปฏบิตัิราชการ สนอง 

นโยบายที ่2 
ด๎านการจดัการศกึษาเพือ่ความสามารถในการแขงํขนัของประเทศ 
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ชื่อโครงการ     สํงเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามดูแลและตรวจสอบคณุภาพการศกึษา     
หนวํยงานรบัผดิชอบ    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ   ช่ือ – นามสกลุ   นางสมจิตร  พิมพ์รส     โทรศัพท ์(มือถือ) 086-242-7836     โทรสาร...............................  E-mail……….………………….……………….……………………….….. 
     โทรสาร.043-869-583  E-mail somjith2424@gmail.com    
     กลุํม  กลุํมนเิทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา       
สวํนที ่ 1  ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
             เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด๎านการพัฒนาและเสรมิสร๎างศักยภาพมนุษย ์

(1) เปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคณุภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร ์: คนไทยมีการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับ
ผู๎อื่นได๎อยาํงมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝเุรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การนิเทศการศึกษาจะสํงเสริม สนับสนุน พัฒนา
ศักยภาพครผูู๎สอนในการจัดการเรยีนรู๎ เปลีย่นโฉมบทบาท “ครู” ให๎เป็นครูยุคใหมํ เป็น
ผู๎สนับสนุน อ านวยการเพื่อใหผ๎ู๎เรยีนเกิดการเรียนรู๎ โดยมีเปูาหมายคือคุณภาพผู๎เรยีน ตาม
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก๎ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกบัผู๎อื่นได๎อยาํงมีประสิทธิผลเพิ่มขึน้ มีนิสัยใฝรุู๎อยํางตํอเนื่อง
ตลอดชีวิต 

1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่2) 
  แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็น :  การพัฒนาการเรียนรู ๎

เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ :   คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อื่นไดอ๎ยํางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนสิัยใฝุเรยีนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอด
ชีวิต 

  ตัวช้ีวัดของแผนแมํบทประเด็น  อันดับขีดความสามารถในการแขํงขนัของประเทศด๎านการศึกษา 
 Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  คะแนน PISA ด๎านการอําน คณติศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
แผนยํอย  การปฏิรูปประบวนการเรียนรู๎ทีต่อบสนองตํอการเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เปูาหมายของแผนยํอย  คนไทยไดร๎ับการศึกษาที่มีคณุภาพมาตรฐาน มีทักษะการเรยีนรู๎ และทักษะ

ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนือ่งตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวช้ีวัดของแผนยํอย :  
     1. สัดสํวนครูผํานการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
 2. อัตราความแตกตํางของคะแนน PISA ในแตํละกลุํมโรงเรียนลดลง 
 3. อัตราการเข๎าเรียนสุทธิระดับมธัยมศึกษาตอนต๎น 
Contribution  ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ :    
 1. สัดสํวนครูผํานการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติสูงขึ้น 
 2. อัตราความแตกตํางของคะแนน PISA ในแตํละกลุํมโรงเรียนลดลง 
 3. อัตราการเข๎าเรียนสุทธิระดับมธัยมศึกษาตอนต๎นสูงขึ้น 
องค์ประกอบ :  ผู๎สอน (คร/ูอาจารย์) 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  136 
 

ปัจจัย :  การประเมินครูผูส๎อนที่เน๎นผลลัพธ์จากผูเ๎รียนเป็นหลัก 
แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย :  วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารยย์ุค

ใหมํ” ให๎เป็น “ผู๎อ านวยการการเรยีนรู”๎ มีหลักสูตรการผลติครูอาชีวะยุคใหมํท่ีสอดคล๎องกับ
กรอบมาตรฐานฝมีือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน๎นการเป็นผู๎เช่ียวชาญและมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาท่ีตนเองสอน 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ :  การนิเทศการศึกษาจะสํงเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ
ครูผูส๎อนในการจัดการเรียนรูเ๎ปลีย่นโฉมบทบาท “ครู ให๎เป็นครูยุคใหมํ เป็นผูส๎นับสนุน 
อ านวยการเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เกดิการเรียนรู๎ โดยมีเปูาหมายคือคุณภาพผู๎เรียน ตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรยีนรู๎  และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยําง
ตํอเนื่องตลอดชีวิตยิ่งข้ึน 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบท : การนิเทศการศึกษาจะสํงเสริม สนับสนุน พัฒนา
ศักยภาพครผูู๎สอนในการจัดการเรยีนรู๎เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู ให๎เป็นครูยุคใหมํ เป็นผูส๎นับสนุน 
อ านวยการเพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เกดิการเรียนรู๎ โดยมีเปูาหมายคือคุณภาพผู๎เรียน ตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรยีนรู๎  และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยําง
ตํอเนื่องตลอดชีวิตยิ่งข้ึน 

1.3  แผนการปฏริปูประเทศ (แผนระดบัที ่2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป : แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 

o เป้าหมายรวม 
 ยกระดับคุณภาพของการจัดการศกึษา 

1.4 แผนระดบัที ่3  
   1 ) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นโยบายที่ 2 ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
ตัวช้ีวัด : ร๎อยละของผูเ๎รียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ผํานการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด๎าน

การรู๎เรื่องการอําน (reading literacy)  ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
literacy) ด๎านการรูเ๎รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific literacy)  ตามแนวทางการประเมิน 
PISA 

2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มาตรฐานที ่2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบํงช้ีที่ 1 การบริหารงานด๎านวิชาการ  

3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 : แผนปฏิบตัิราชการของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

  4) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก - 
5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล - 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง - 
7) มติครม.ที่เกี่ยวข๎อง - 

สวํนที ่ 2  รายละเอยีดโครงการ 
2.1  หลกัการและเหตผุล 

 การนิเทศการศึกษา เป็นการพยายามของบุคลากรทางการศึกษาที่จัดท ากิจกรรมและให๎บริการ ชํวยเหลือ 
แนะน าแกํผู๎บริหารโรงเรียน และครูผู๎สอนโดยตรงและทางอ๎อม อันจะได๎น ามาปรับปรุงการเรียน การสอน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู๎ของนักเรียน ซึ่งผู๎นิเทศต๎องเป็นผู๎ที่มีความรู๎อยํางกว๎างขวาง พอที่จะชํวยให๎สามารถ
อภิปรายปัญหาตําง ๆ  ได๎ เพราะการแก๎ปัญหามิได๎มีขอบเขตตายตัว เชํน มีความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องหลักสูตร การ
พัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช๎ให๎สอดคล๎องกับสังคมและท๎องถิ่นให๎เกิด ประโยชน์สูงสุด มีทักษะการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อการเรยีนการสอนเป็นอยํางดี เนื่องจาก การนิเทศการศึกษาเป็นวิธีการที่ส าคัญวิธี
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หนึ่งที่ชํวยพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการให๎ ค าปรึกษา ค าแนะน า ชํวยเหลือ สนับสนุน 
สร๎างขวัญและก าลังใจแกํผู๎ปฏิบัติงาน เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน๎าที่ โดย
เฉพาะงานด๎านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเป็นงานหลักที่มคีวามส าคัญอยาํงยิ่งตํอการบริหารสถานศึกษาและเป็น
งานที่เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมทุกประเภทในสถานศึกษา โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็น
จุดหมายหลักและเป็นเครื่องช้ีวัดความส าเร็จทางการศึกษาให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร และเกิด
ประโยชน์สูงสุดตํอผู๎เรียน มุํงเน๎น การพัฒนาสติปัญญา ความรู๎ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ คํานิยม
ท าให๎ผู๎เรียนมีคุณคําตํอสังคม จากความส าคัญของการนิเทศ กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จึงต๎องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. สูํการปฏิบัติของสถานศึกษา โดยใช๎กระบวนการนิเทศแบบ
บูรณาการ 
2.2  วตัถปุระสงค ์

เพื่อนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน และการด าเนินงานตามนโยบายของ รัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.สูํการปฏิบัติของสถานศึกษา โดยใช๎กระบวนการนเิทศแบบบรณูา 
2.3  เปาูหมาย 

2.3.1 เปาูหมายเชงิผลผลติ (Output) 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 3 ได๎รับการนิเทศ 

ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน๎นนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางเป็นระบบ
และตํอเนื่อง 
2.3.2 เปาูหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)   

ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 ได๎รับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการด าเนินงาน รํวมมือพัฒนาคณุภาพการศึกษาตามจุดเน๎น
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขต
พื้นที่ได๎มาตรฐาน บรรลุวตัถุประสงค์ และเปูาหมายตามที่ก าหนดไว ๎

2.4  ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั 
  2.4.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีรปูแบบการนิเทศท่ีเหมาะสมกับ

บริบทของสถานศึกษาในสังกัด 
  2.4.2 สถานศึกษาในสังกัดไดร๎ับการนิเทศอยํางท่ัวถึง และตํอเนื่อง สํงผลใหม๎ีคุณภาพการศึกษา

เป็นไป ตามจุดเน๎นนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ. 
       2.5  ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 

2.5.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาที่มีรูปแบบ การนเิทศ ติดตามการยกระดับคณุภาพ การศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ   

2.5.2 ครูผูส๎อนร๎อยละ 80 มีนวัตกรรมพัฒนา คณุภาพการศึกษา   
2.5.3 สถานศึกษาร๎อยละ 80 มีนวัตกรรมในการบริหารจดัการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบท ของ

สถานศึกษา 
   2.6  กลุมํเปาูหมาย/ผูไ๎ดร๎บัผลประโยชน ์

2.6.1 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 2.6.2 ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 2.6.3 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 2.6.4 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 2.7 พืน้ทีด่ าเนนิการ  (ระบุรายละเอียดพื้นท่ีด าเนินการ )   
                        โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ทุกโรงเรียน                     
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  2.8   ระยะเวลาด าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 
            วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ 1 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2564 
   2.9 กจิกรรมและรายละเอยีดในการใชง๎บประมาณ   100,000     บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กิจกรรมที่  1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
จัดท าเครื่องมือนิเทศ 

 3,230   พ.ค.- มิ.ย.64 

กิจกรรมที่  2 จัดท าแผนนเิทศ /วพิากษ์แผน
นิเทศ 

 10,000 
 

  พ.ค.- มิ.ย.64 

กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ตดิตามและประเมินผล
ห๎องเรียนคณุภาพ  ภาคเรียนที่ 1/2564 
  - คําเบี้ยเลี้ยงส าหรับการนิเทศ ภาคเรยีนที่ 
1/2564 

 
 

34,940 

   พ.ค.- มิ.ย.64 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน  51,830   ก.ค.64- ก.ย.64 

รวมทัง้สิน้ 
34,940 65,060    

100,000  
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
        วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  100,000  บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

กิจกรรมที่  1 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน จัดท าเครื่องมือนิเทศ 

  3,230  3,230 

กิจกรรมที่  2 จัดท าแผนนเิทศ /วพิากษ์
แผนนิเทศ 

  10,000  10,000 

กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผลห๎องเรียนคณุภาพ  ภาคเรียน
ที่ 1/2564 

  34,940  34,940 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

   51,830 51,830 

รวม   48,170 51,830 100,000 
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ชื่อโครงการ   การสํงเสริม พัฒนาการออกแบบการเรียนรู๎และสร๎างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู๎เรียน 
    ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพผู๎เรียน 
หนวํยงานรบัผดิชอบ    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ   ช่ือ – นามสกลุ   นางเยาวลักษณ์  ศิริรักษ์      โทรศัพท ์(มือถือ) 0847897725 
     โทรสาร 043-869-583   E-mail yaowaluck608@gmail.com 
     ช่ือ – นามสกลุ   นายอภิรัฐ  เจาะจง             โทรศัพท ์(มือถือ) 0894166182 
     โทรสาร 043-869-583   E-mail api.2522@hotmail.com 
     กลุํม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา          
สวํนที ่ 1  ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
             เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด๎านการพัฒนาและเสรมิสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคณุภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร ์: การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษที่ 21 

(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนา
หลักสตูรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล สามารถจัดารเรียนรู๎ให๎แกํ
ผู๎เรยีนไดเ๎ต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู๎ด๎านวิชาการ ด๎านทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่2) 
  แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ๎

เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ  : คนไทยมีการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น 
 มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก๎ปัญหาปรบัตัว สื่อสาร และท างาน
รํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝเุรียนรู๎อยํางตํอเนือ่งตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัดของแผนแมํบทประเด็น : 
1. คะแนน PISA ด๎านการอําน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
2. อันดับขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศด๎านการศึกษา 

Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  
1. คะแนน PISA ด๎านการอําน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
2. อันดับขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศด๎านการศึกษา 

 แผนยํอย : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เปูาหมายของแผนยํอย : คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรยีนรู๎ และ

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวช้ีวัดของแผนยํอย : 

1. สัดสํวนครูผํานการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
2. อัตราความแตกตํางของคะแนน PISA ในแตํละกลุํมโรงเรียนลดลง 
3. อัตราการเข๎าเรียนสุทธิระดับมธัยมศึกษาตอนต๎น 
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Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : 
1. สัดสํวนครูผํานการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
2. อัตราความแตกตํางของคะแนน PISA ในแตํละกลุํมโรงเรียนลดลง 
3. อัตราการเข๎าเรียนสุทธิระดับมธัยมศึกษาตอนต๎น 

องค์ประกอบ : หลักสตูรการจัดการศึกษา 
 ปัจจัย :  หลักสตูรฐานสมรรถนะทีต่อบโจทย์ความต๎องการของประเทศ 

แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย : พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ในทุกระดับชั้น ตั้งแตํปฐมวยัจนถึง
อุดมศึกษา ที่ใช๎ฐานความรู๎และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะใหไ๎ด๎มาตรฐานกับหลักสตูรใน
ระบบการศึกษาช้ันน าท่ีไดร๎ับการยอมรับในระดับนานาชาติอยาํงตอํเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานที่เปิดเผยตํอสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การตดิตามประเมนิผล และการปรับปรุง
หลักสตูรฐานสมรรถนะ ปฏริูปหลกัสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให๎สอดคล๎อง
กับกรอบมาตรฐานฝมีือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน๎นการศกึษาอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีและการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน๎น
การเรยีนรู๎ที่ผูกกับงาน เพื่อวางรากฐานให๎มีสถาบันอุดมศึกษาท่ีสามารถตอบสนองความ
ต๎องการของประเทศได๎ในหลากหลายมติิ ทั้งในด๎านการผลิตก าลังคนท่ีมีสมรรถนะและทักษะ
ในสาขาท่ีเป็นที่ต๎องการของตลาด การพัฒนาผู๎ประกอบการยุคใหมทํี่มีศักยภาพในการสร๎าง
ธุรกิจใหมํท่ีมีใช๎เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสูํตลาดตํางประเทศได๎ รวมถึงมีนักวิจัย
และนวัตกรที่สามารถสร๎างสรรคผ์ลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคณุภาพ สามารถสํงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาประเทศในด๎านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอยํางด ี

การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ : โครงการสํงเสริม พัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู๎และ
สร๎างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู๎เรยีนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าให๎ครูและผู๎ที่มสีํวน
เกี่ยวข๎องกับการจัดการไดม๎ีความรู๎ ความเข๎าใจ ความตระหนักในบทบาทหน๎าท่ีของตนในการ
ชํวยกันพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น ทันตํอความก๎าวหน๎าและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ :  โครงการสํงเสรมิ พัฒนาการออกแบบการ
จัดการเรียนรู๎และสรา๎งเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าให๎ครู
และผู๎ทีม่ีสํวนเกีย่วข๎องกับการจัดการไดม๎ีความรู๎ ความเข๎าใจ และความตระหนักในบทบาท
หน๎าท่ีของตนในการชํวยกันพัฒนาผู๎เรยีนให๎เป็นผูม๎ีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น ทันตํอ
ความก๎าวหน๎าและการเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.3  แผนการปฏริปูประเทศ (แผนระดบัที ่2) 
เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป : : แผนการปฏิรปูประเทศด๎านการศึกษา 
เรื่อง การปฏริูปการจดัการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ประเด็น 

การปรับหลักสตูร พร๎อมกระบวนการจัดการเรยีนการสอน และการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู๎ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

1.4  แผนระดบัที ่3  
  1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์    
กลยุทธ์ 1 หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาท่ีสอดคล๎อง

กับแนวโน๎มการพัฒนาของประเทศ  
ตัวช้ีวัด 1 ร๎อยละของผู๎เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ใน

ศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
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   มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา  
   ตัวบํงช้ี 3 ผู๎เรยีนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคณุภาพตามหลักสตูร 

3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 : แผนปฏิบตัิราชการประจ าป ี
   งบประมาณ 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

4) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก - 
5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล - 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง - 
7) มติ ครม.ที่เกี่ยวข๎อง - 

สวํนที ่ 2  รายละเอยีดโครงการ 
2.1  หลกัการและเหตผุล 

การจัดการเรยีนรู๎ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุํงเน๎นการจัดการ
เรียนการสอนที่พัฒนาผูเ๎รียนให๎มคีุณภาพตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ โดย
มาตรฐานและตัวช้ีวัดจะมลีักษณะของพฤติกรรม แบํงออกได๎เป็น 3 ประเภท คือ ด๎านความรู๎ 
(Knowledge : k) ด๎านทักษะกระบวนการ (Process Skill : P)  และด๎านคณุลักษณะ (Attribute : A) ซึ่ง
เมื่อครผูู๎สอนสามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานและตวัช้ีวัดของหลักสูตรแล๎ว ก็ไมมํีการ
พัฒนาตํอยอดไปถึงสมรรถนะของผู๎เรยีน  ซึ่งถ๎าครูผูส๎อนได๎ก าหนดภารกิจหรือช้ินงาน (Task) ที่
หลากหลายให๎ผูเ๎รียนลงมือปฏิบตัิโดยให๎นักเรยีนใช๎ทั้งความรู๎ ความสามารถ ทักษะกระบวนการ และ
คุณลักษณะในการปฏิบัติงานจนส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนด หรือสูงเกินกวําเปูาหมายที่ก าหนดอยําง
ตํอเนื่อง จะท าให๎ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางคลํองแคลํวและมปีระสิทธิภาพ จนเกิดเป็น 
“สมรรถนะ” ในที่สุด 

สมรรถนะ (Competency) เป็นคุณลักษะที่ซํอนอยูํภายในตัวบุคคล ซึ่งคุณลักษะเหลํานี้จะเป็นตัว
ผลักดันให๎บุคคลสามารถสร๎างผลการปฏิบัติงานในงานท่ีตนรับผิดชอบให๎สูงกวํา หรือเหนือกวําเกณฑ์ หรือ
เปูาหมายที่ก าหนดไว๎ สมรรถนะผู๎เรียนจึงเป็นคุณลักษะของผู๎เรียนที่ประกอบด๎วยความรู๎ ทักษะ 
กระบวนการ บุคลิกภาพสํวนตัว และแรงจูงใจที่มาประยุกต์ใช๎รํวมกันในการปฏิบัติงานที่ได๎รับมอบหมาย
จนผลักดันให๎ผลการปฏิบัติงานส าเร็จบรรลุเปูาหมายหรือเกิดกวําเปูาหมายที่ก าหนด ซึ่งการพัฒนาและ
ประเมินสมรรถนะผู๎เรียน ครูผู๎สอนจะเช่ือมโยงองค์ประกอบส าคัญในการจัดการเรียนรู๎ 3 องค์ประกอบ 
ได๎แกํ เปูาหมายในการจัดการเรียนรู๎ (Objective) การจัดการเรียนรู๎ (Learning) และการวัดและ
ประเมินผล (Evaluation) ให๎มีความสอดคล๎องกันโดยการก าหนดสมรรถนะที่ต๎องการพัฒนาเป็นเปูาหมาย
ของการจัดการเรียนรู๎และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่มุํงพัฒนาองค์ประกอบส าคัญของสมรรถนะ แล๎วจึง
ท าการก าหนดภารกิจหรือช้ินงานให๎นักเรียนปฏบิัติงาน โดยให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎คุณลกัษณะตําง ๆ ที่เกิดจากการ
เรียนรู๎มาปฏิบัติงาน น าไปสูํการประเมินสมรรถนะผู๎เรียน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะชํวยสะท๎อนให๎ครูผู๎สอน
ได๎รับทราบถึงสมรรถนะตําง ๆ ของผู๎เรียนวําอยูํในระดับใด เพื่อน าไปสูํการพัฒนาผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพ 
โดยการประเมินสมรรถนะนั้นต๎องด าเนินการให๎สอดคล๎องกับคุณลักษณะของสมรรถนะผู๎เรียนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุํงพัฒนาสมรรถนะของผู๎เรียนด๎วย ต๎องใช๎รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย 
น าข๎อมูลที่ได๎ไปเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาของสมรรถนะแตํละด๎าน 

 ดังนั้นเพื่อให๎ครูผู๎สอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับสมรรถนะผู๎เรียนอยํางถํองแท๎ สามารถออกแบบการเรียนรู๎และสร๎างเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะที่มีคุณภาพ เพื่อน าไปใช๎ในการออกแบบการเรียนรู๎และออกแบบการวัดและประเมินผลได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นทันตํอความก๎าวหน๎าและความ
เปลี่ยนแปลงของโลก และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการใช๎หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
(Competency based curriculum) ตํอไป จึงได๎ด าเนินการโครงการสํงเสริมพัฒนาการออกแบบการ
เรียนรู๎และสร๎างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น 
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2.2 วตัถปุระสงค ์

 2.4.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู๎สอนให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะผู๎เรียน 
2.4.2 เพื่อสํงเสริม พัฒนาครูผู๎สอนในการออกแบบการจัดการเรียนรู๎และการวัดประเมินผลอิง

สมรรถนะผู๎เรียน  
2.4.3 เพื่อสํงเสริม พัฒนาครูผู๎สอนในการสร๎างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู๎เรียนและตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือประเมินสมรรนะผู๎เรียน 
2.4.4 เพื่อสํงเสริม พัฒนาครูผู๎สอนน าเครื่องมือประเมินสมรรถนะไปใช๎ สรุปผลการประเมินและน า

ผลไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
2.3  เปาูหมาย 

2.3.1   เปาูหมายเชงิผลผลติ (Output) 
ครูผู๎สอนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  

มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับสมรรถนะผู๎เรียน และมีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู๎และ
การวัดประเมินผลอิงสมรรถนะ 

   2.3.2   เปาูหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)   
ครูผูส๎อนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

สามารถประเมินสมรรถนะผูเ๎รียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได๎อยํางหลากหลาย ประเมินสมรรถนะ
ผู๎เรยีนได๎อยํางมีประสิทธิภาพที่แสดงถึงระดับสมรรถนะของผู๎เรียนได๎อยํางแท๎จริง  

2.4  ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั 
2.4.1 ครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความรู๎ ความ

เข๎าใจ และทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู๎อิงสมรรถนะและการวัดประเมินผลอิงสมรรถนะ และ
น าไปใช๎ในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎และวัดประเมินผลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.4.2 สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาอยํางมีคุณภาพ นักเรียนมีความรู๎ ความสามารถ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551   

2.4.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีมีข๎อมูลสารสนเทศในพัฒนาคณุภาพบุคลากร มาใช๎ในการนิเทศ ติดตาม 
และสนบัสนุนกระบวนการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนให๎บรรลุมาตรฐาน ตัวช้ีวัดส าคัญในหลักสูตร  
สมรรถนะผู๎เรยีน ตลอดจนใช๎การสํงเสริมการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาให๎มีความเข๎มแข็ง  
เพื่อรองรับการประเมินภายนอกซึง่ได๎ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการด าเนินงานตํอไป  
2.5 ตวัชี้วดัความส าเรจ็ 

2.5.1 ครูโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  เข๎ารํวมพัฒนา 
การออกแบบการเรียนรู๎และสร๎างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 199 
โรงเรียน ร๎อยละ 100 

2.5.2 ครูที่เข๎ารํวมการพัฒนาการออกแบบการเรียนรู๎และสร๎างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู๎เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีทักษะในการออกแบบการจัดการเรียนรู๎อิง
สมรรถนะ และการวัดประเมินผลอิงสมรรถนะ ร๎อยละ 100 

2.5.3  ครูที่เข๎ารํวมโครงการและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องมีความพึงพอใจตํอการด าเนินโครงการ ร๎อยละ 80 
   2.6  กลุมํเปาูหมาย/ผูไ๎ดร๎บัผลประโยชน ์

ครูผู๎สอนและนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ทั้ง 199 โรงเรียน 
2.7 พืน้ทีด่ าเนนิการ  (ระบุรายละเอียดพื้นท่ีด าเนินการ )   
   ห๎องประชุมหยาดผึ้ง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และโรงเรยีนใน
สังกัดจ านวน 199 โรงเรียน                  
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  2.8   ระยะเวลาด าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 
            วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ 1 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2564 

2.9  กจิกรรมและรายละเอยีดในการใชง๎บประมาณ    100,000      บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กิจกรรมที่  1 วางแผนการด าเนินงาน (P)  
  เสนอโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

- - - -  
พ.ค.- มิ.ย.64 

กิจกรรมที่  2 ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่
ก าหนด (D) 
  2.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ/วิทยากร 
  2.2 ด าเนินการพัฒนาการออกแบบการเรยีนรู๎
และสร๎างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู๎เรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
     รวม  100,000 บาท 

 
 
- 

20,000 

 
 

3,000 
67,000 

 
 

 
 
- 

10,000 

 
 
- 
- 

 
 

พ.ค.- มิ.ย.64
พ.ค.- มิ.ย.64 

กิจกรรมที่ 3  ตรวจสอบ สรุปและประเมินผล
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม/โครงการตําง ๆ (C) 
3.1 ประเมินความพึงพอใจในการเข๎า 

รํวมโครงการพัฒนาการออกแบบการเรยีนรู๎และ
สร๎างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู๎เรยีนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3.2 นิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผล 
ด าเนินการพัฒนาการออกแบบการเรียนรู๎และ
สร๎างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู๎เรยีนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- - - -  
 

พ.ค.- มิ.ย.64 
 
 
 

พ.ค.- ก.ค. 64 

กิจกรรมที่ 4  น าผลการประเมินไปวิเคราะห์และ
ปรับปรุงการด า เนินกิจกรรม/โครงการเพื่อ
วางแผนพัฒนาในครั้งตํอไป (A) 
   4.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการเพื่อ
สรุปผลการด าเนินการ 
  4.2 จัดกระท าข๎อมลู ประมวลผลวิเคราะห์ข๎อมลู 
และสรุปผล 
  4.3 รายงานผลการด าเนินโครงการตํอฝุาย
บริหาร 

- - - -  
 
 

ส.ค. 64 
 

ส.ค. - ก.ย. 64 
 

ส.ค. - ก.ย. 64 

รวมทัง้สิน้ 
20,000 70,000 10,000   

100,000  
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
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2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
        วงเงนิงบประมาณทีด่ าเนนิการ   100,000  บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

กิจกรรมที่ 1 วางแผนการด าเนินงาน (P)  
 

     

กิจกรรมที่  2 ด าเนินการตามกิจกรรม/
โครงการที่ก าหนด (D 

  100,000  100,000 

กิจกรรมที่ 3  ตรวจสอบ สรปุและ
ประเมินผลขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม/
โครงการตําง ๆ (C) 

     

กิจกรรมที่ 4  น าผลการประเมินไป 
วิเคราะห์และปรับปรุงการด าเนิน  
กิจกรรม/โครงการเพื่อวางแผนพฒันาใน
ครั้งตํอไป (A)  

     

รวม   100,000  100,000 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาสื่อสํงเสริมการสอนอํานออกเขียนได๎ การคิดเชิงวิเคราะห์ 5W1H  
ด๎วยกระบวนการวิจัยในช้ันเรยีน    

หนวํยงานรบัผดิชอบ    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ   ช่ือ – นามสกลุ   นางเครือวัลย์  ชิณโสม  โทรศัพท์ (มือถือ) 097 2687 034 
     โทรสาร 043 869 583    E-mail krueawan@esdc.go.th  
     กลุํม  กลุํมนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   
สวํนที ่ 1  ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
             เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1) (ศึกษาจากเอกสาร สรุปยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด๎านการพัฒนาและเสรมิสร๎างศักยภาพมนุษย ์

(1) เปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคณุภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร ์:  
การปฏิรปูการเรียนรู๎แบบพลิกโฉม 
การปรับเปลี่ยนระบบการเรยีนรู๎ให๎เอื้อตํอการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการพัฒนาสื่อสํงเสริมการสอนอํานออก
เขียนได๎ คดิเชิงวิเคราะห์ 5W 1H ด๎วยกระบวนการวิจัยในช้ันเรยีน เพื่อสํงเสรมิครูให๎
สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎อํานออกเขียนได๎ วิเคราะหเ์ป็น มีพัฒนาการด๎านการอํานการเขียน
ภาษาไทยสูงขึ้น 

 1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดับที ่2) 
แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ : คนไทยทุกชํวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได๎รับการ

พัฒนาอยํางสมดลุ ท้ังด๎านรํางกาย สติปัญญาและคณุธรรมจริยธรรม เป็นผู๎ที่มีความรู๎และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู๎อยาํงตํอเนื่องตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัดของแผนแมํบทประเด็น : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (คําคะแนน) 
Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (คําคะแนน) 
แผนยํอย : แผนยํอยการพัฒนาชํวงวัยเรียน/วยัรุํน 
เปูาหมายของแผนยํอย : วัยเรยีน/วัยรุํน มีความรู๎และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ๎วน รู๎จักคดิ 

วิเคราะห์ รักการเรียนรู๎ มีส านึกพลเมือง มีความกล๎าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก๎ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

ตัวช้ีวัดของแผนยํอย : คะแนนความสามารถในการแขํงขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด๎านทักษะ (Skill) 
ของ World Economic Forum (WEF) 

Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : คะแนนความสามารถในการแขํงขันการพัฒนา
ทุนมนุษย์ด๎านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) 

องค์ประกอบ  : รูปแบบการเรียนรู๎ 
ปัจจัย : กระบวนการเรยีนรู๎ที่เอื้อตํอการฝึกปฏิบัตดิ๎วยตนเอง 
แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย  : จัดให๎มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 

โดยเฉพาะทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก๎ปัญหาที่ซับซ๎อน 
ความคิดสร๎างสรรค์ การท างานรํวมกับผู๎อื่น 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ : สํงเสรมิผูเ๎รียนใหม๎ีทักษะด๎านการอําน การเขียน และการคิด
เชิงวิเคราะหไ์ด๎อยํางมีคณุภาพ ให๎ผู๎เรยีนมีความใฝุ รู๎ ใฝุ เรียน มีนสิยัรักการอํานและการเรยีนรู๎ 
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เพื่อพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต อันจะน าไปสูํการเป็น พลเมืองที่ดี มีทักษะสูง นักคิด 
นักวิเคราะห์ในเชิงสร๎างสรรค ์

การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ : สํงเสริมผู๎เรียนให๎มีทักษะด๎านการอําน การเขียน 
และการคิดเชิงวิเคราะหไ์ด๎อยํางมคีุณภาพ ให๎ผูเ๎รียนรู๎จักคดิ วิเคราะห์ รักการเรียนรู๎ มสี านึก
พลเมือง มีความกล๎าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก๎ปญัหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีประสทิธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

 1.3   แผนการปฏริปูประเทศ (แผนระดบัที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป : แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 

o เปูาหมายรวม 
•  ยกระดับคณุภาพของการจดัการศึกษา 

1.4  แผนระดบัที ่3  
   1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

นโยบายที่ 2 ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 
กลยุทธ์ ผู๎เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสูํการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

เป็นนักคิด เป็นผู๎สร๎างนวัตกรรม  
ตัวช้ีวัด ร๎อยละของผูเ๎รียนระดับมธัยมศึกษาตอนต๎น ผํานการประเมนิสมรรถนะที่จ าเป็น 
ด๎านการรูเ๎รื่องการอําน (Reading Literacy) ด๎านการรูเ๎รื่องคณติศาสตร์ (Mathematical 

Literacy) ด๎านการรูเ๎รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธผิลการบริหารและการจดัการศึกษา 
ตัวบํงช้ีที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา 
3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 3 
4) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก - 
5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล - 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง - 
7) มติ ครม.ที่เกี่ยวข๎อง - 

สวํนที ่ 2  รายละเอยีดโครงการ 
2.1  หลกัการและเหตผุล 

 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ส านักงานเขตคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ได๎พัฒนาเครื่องมือประเมินคัดกรองการอํานการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 
6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 โดยประเมินคัดกรองการอํานและการเขียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ประเมินคัดกรอง
การอํานออกเสียง การอํานรู๎เรื่อง  การเขียนค า และการเขียนเรื่อง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ประเมินคัดกรองการ
อํานออกเสียง การอํานรู๎เรื่อง และการเขียนเรื่อง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และประเมินคัดกรองการอํานและ
การเขียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 มีเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการอํานการเขียนสูงสุด ระดับ 5 เมื่อ
นักเรียนผํานการประเมินคุณภาพทุกด๎าน ร๎อยละ 90 ขึ้นไป และหากนักเรียนมีคุณภาพปรับปรุง ให๎ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเรํงด าเนินการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพดีขึ้น และรายงานผลการประเมินตํอส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตํอไปปีการศึกษา 253 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาที่ 1 – 6 รวม  19,141  คน นักเรียนปกติเข๎าสอบ  16,662 คน คิดเป็นร๎อยละ  
87.05 ของนักเรียนทั้งหมด  มีผลการประเมิน คัดกรองการอํานการเขียนเฉลี่ย ร๎อยละ 97.47, 89.17, 90.47, 
94.48, 96.28 และ 97.64 ตามล าดับ โดยช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และช้ันประถมศึกษาปีที่ 
2 มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด รวมเฉลี่ยทุกช้ันผํานการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  147 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับ 4 สํวนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ ม.1 – 3 มีจ านวนรวม  2,925  คน นักเรียน
ปกติเข๎าสอบ  2,416 คน คิดเป็นร๎อยละ  82.60 ของนักเรียนทั้งหมด มีผลการประเมินคัดกรองการอํานและการ
เขียนเฉลี่ย ร๎อยละ 95.34, 91.91 และ 96.08 ตามล าดับ  มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับ 5 

จากผลการประเมินคัดกรองการอํานการเขียนดังกลําว พบวํา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 มีคุณภาพปรับปรุงเฉลี่ย ร๎อยละ 34.49 โดยเฉพาะการเขียน
ค าและเขียนเรื่องของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 และการอํานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 นักเรียนมีคุณภาพปรับปรุงเฉลี่ย ร๎อยละ 16.67 โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
มีคุณภาพปรับปรุงสูงสุด ร๎อยละ 8.09 ดังกลําวนี้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จึง
จัดท าโครงการพัฒนาสื่อสํงเสริมการสอนอํานออกเขียนได๎ คิดเชิงวิเคราะห์ 5W1H ด๎วยกระบวนการวิจัยในช้ัน
เรียน เพื่อสํงเสริมครูใช๎สื่อสํงเสริมการสอนอํานออกเขียนได๎ด๎วยการคิดเชิงวิเคราะห์ 5W1H โดยใช๎
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน   
2.2 วตัถปุระสงค ์

 2.2.1 เพื่อสร๎างและพัฒนาคูํมือสํงเสรมิครสูอนอํานออกเขียนได๎ด๎วยการคิดเชิงวิเคราะห์ 5W1H  
 2.2.2 เพื่อสํงเสริมครูเป็นครูยุคใหมํโดยใช๎กระบวนการวิจัยในช้ันเรยีนพัฒนาการอํานการเขียน

ภาษาไทย   
2.3  เปาูหมาย 

2.3.1 เปาูหมายเชงิผลลพัธ ์(Output)  
1) เพื่อสร๎างคูํมือสํงเสริมครสูอนอํานออกเขียนไดด๎๎วยการคดิเชิงวิเคราะห์ 5W1H 
2) เพื่อพัฒนาครูภาษาไทยใช๎คูํมือสํงเสริมครสูอนอํานออกเขียนได๎ดว๎ยการคิดเชิงวิเคราะห์ 

5W1H สํงเสริมการอํานการเขยีนภาษาไทย 
3) เพื่อสํงเสริมครูพัฒนาการสอนภาษาไทยโดยใช๎กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

 2.3.2 เปาูหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)  
1) ครูภาษาไทยเป็นครูยคุใหมํใช๎สือ่สํงเสรมิการสอนภาษาไทยอยํางมีประสิทธิภาพ  
2) สื่อสํงเสรมิการสอนมีประสิทธิภาพสํงเสริมผู๎เรียนอํานเขียนและคิดได๎อยํางมีประสิทธิผล 

2.4  ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั 
 2.4.1 คูํมือสํงเสริมครสูอนอํานออกเขียนไดด๎๎วยการคิดเชิงวิเคราะห์ 5W1H 
 2.4.2 ครูภาษาไทยใช๎กระบวนการวิจัยชั้นเรียนสํงเสริมการอํานออกเขียนไดด๎๎วยการคิดเชิงวิเคราะห์ 
5W1H ของผู๎เรียน 

 2.5 ตวัชี้วดัความส าเรจ็ (KPLs) 
 2.5.1 ครูภาษาไทย ร๎อยละ 100 ใช๎คูํมือสํงเสริมครสูอนอํานออกเขียนได๎ด๎วยการคดิเชิงวิเคราะห์ 
5W1H  
 2.5.2 ครูภาษาไทยพัฒนาการสอนอํานออกเขียนได๎โดยใช๎กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 
 25.3 นักเรียนร๎อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดอํานออก เขียนได๎ 
2.6 กลุมํเปาูหมายผูไ๎ดร๎บัประโยชน ์ 
 1) ครูภาษาไทยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ของโรงเรียนในสังกัด 58 แหํง  
 2) นักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
2.7 พืน้ทีด่ าเนนิการ  
 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
2.8   ระยะเวลาด าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 

            วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ 1 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2564 
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2.9 กจิกรรมและรายละเอยีดในการใช๎งบประมาณ  40.000 บาท    

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
)ระบุเดือน(  คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กจิกรรมที ่1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
– คําอาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่มการประชุม
ช้ีแจงคณะกรรมการด าเนินงาน 

 

4,185   
พ.ค.- มิ.ย. 

2564 
กจิกรรมที ่2 สร๎างและพัฒนาสื่อสงํเสริมการสอน
อํานออกเขียนได๎ด๎วยการคดิเชิงวิเคราะห์ 5W1H 
- คําอาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่มการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาสื่อสํงเสริมการสอนอํานออก
เขียนไดด๎๎วยการคิดเชิงวิเคราะห์ 5W1H  
(12 x 190 = 2,820 x 2)  
- คําเอกสาร 70 x 85 

 

 
 
 
 
 

4,650 

 
 
 
 
 
 

5,950  
พ.ค.- มิ.ย. 

2564 
กจิกรรมที ่3  พัฒนาครูใช๎สื่อสํงเสริมการสอนอําน
ออกเขียนได๎ด๎วยการคดิเชิงวิเคราะห์ 5W1H  
(85 x 190)  16,150   

พ.ค.- มิ.ย. 
2564 

กจิกรรมที ่4 นิเทศติดตามการใช๎กระบวนการวิจยั
โดยใช๎สื่อสํงเสรมิการสอนอํานออกเขียนไดด๎๎วย
การคิดเชิงวิเคราะห์ 5W1H 
- คําชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงและเบีย้เลี้ยงการนิเทศ
ติดตามการใช๎สื่อสํงเสรมิการสอนอํานออกเขียน
ได๎ด๎วยการคดิเชิงวิเคราะห์ 5W1H    9,065 

ก.ค.- ก.ย. 
2564 

รวมทัง้สิน้ 
 24,985 5,950 9,065  

40,000  
(ขออนมุตัถิวัจาํยทกุรายการ) 

 2.10  แผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ๎าํยเงนิงบประมาณ 
    วงเงินงบประมาณทีด่ าเนนิการ  40,000  บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564 รวม 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

กจิกรรมที ่1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน   4,185  4,185 
กจิกรรมที ่2 สร๎างและพัฒนาสื่อสงํเสริมการสอน
อํานออกเขียนได๎ด๎วยการคดิเชิงวิเคราะห์ 5W1H-  

 
 10,600  10,600 

กจิกรรมที ่3  พัฒนาครูใช๎สื่อสํงเสริมการสอนอําน
ออกเขียนได๎ด๎วยการคดิเชิงวิเคราะห์ 5W1H  

 
 16,150  16,150 

กจิกรรมที ่4 นิเทศติดตามการใช๎กระบวนการวิจยั
โดยใช๎สื่อสํงเสรมิการสอนอํานออกเขียนไดด๎๎วยการ
คิดเชิงวิเคราะห์ 5W1H 

 
 

  9,065 9,065 

รวม   30,935 9,065 40,000 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  149 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏบิตัิราชการ สนอง 
นโยบายที ่3  

ด๎านการพัฒนาและเสรมิสรา๎งศักยภาพทรพัยากรมนษุย์  
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ชื่อโครงการ     พัฒนาการจัดการเรยีนรู๎ทั้งระบบเชิงรุก (Active  Learning) ที่สํงเสริมสมรรถนะ 

ส าคัญของผูเ๎รียนและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)   
หนวํยงานรบัผดิชอบ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                                  
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ   นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม โทรศัพท์ (มือถือ) 09 5654 6691 
     โทรสาร 0 4386 9583  E-mail  jinuttawannakasam@gmail.com 
     กลุํมนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
สวํนที ่1 ความเชื่อมโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
 เมือ่วนัที่ 4 ธนัวาคม 2560 

1.1 ยทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่1)  
ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ด๎านการพัฒนาและเสรมิสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1) เปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ :  คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 

2) ประเดน็ยุทธศาสตร ์: การปฏริูปกระบวนการเรยีนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
3) การบรรลเุปาูหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิ: การพฒันาหลกัสตูรกระบวนการเรียนการสอน การวดั

และประเมินผล 
1.2 แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2)  

แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาตปิระเด็น : การพัฒนาการเรียนรู๎  
เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก๎ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกบัผู๎อื่นได๎อยาํงมีประสิทธิผลเพิ่มขึน้ มีนิสัยใฝเุรียนรู๎อยําง
ตํอเนื่องตลอดชีวิต  

ตัวช้ีวัดของแผนแมํบทประเด็น : คะแนน PISA ด๎านการอํานคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร ์
(คะแนนเฉลี่ย) อันดับขดีความสามารถในการแขํงขันของประเทศดา๎นการศึกษา 

Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : การปฏิรูปการจดัการเรียนการสอนเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

แผนยํอย : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เปูาหมายของแผนยํอย : คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรยีนรู๎ และ

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวช้ีวัดของแผนยํอย : สัดสํวนครผูํานการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน

นานาชาติ  
Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : การปฏิรูปการจดัการเรียนการสอนเพื่อ

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 คนไทยไดร๎ับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู๎ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยําง
ตํอเนื่องตลอดชีวิต 

องค์ประกอบ : หลักสตูร ผู๎สอน รปูแบบและระบบการเรยีนรู๎ การบริหารจดัการระบบการเรยีนรู๎ 
สภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรยีนรู ๎ 

ปัจจัย :  หลักสูตรที่ทันสมัยพัฒนากระบวนการคิดและทักษะที่จ าเป็น สามารถปรับให๎สอดคล๎อง
รายบุคคล ผูส๎อนมีความรู๎ที่ทันสมยัอยูํเสมอและสอดคล๎องกับวิชาที่สอน  มีชํองทางการเรียน
การสอนที่หลากหลายและสามารถเข๎าถึงได๎ทุกคน ทุกชํวยวัย และฐานะความจ าเป็น การ
สนับสนุนให๎ทุกคนสามารถเข๎าถึงการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย :  ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูส๎ าหรับศตวรรษท่ี 21  เปลี่ยน
โฉมบทบาท “ครู” ให๎เป็นครยูุคใหมํ พัฒนาระบบการเรยีนรู๎ตลอดชีวิต 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ : คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน มีทกัษะ
การเรียนรู๎ และทักษะที่จ าเปน็ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยาํงตํอเนื่องตลอด
ชีวิตดีขึ้น 

1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ(แผนระดับที่ 2) 
เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป : แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 
เรื่อง การปรับหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลเพื่อการเรียนรู๎เป็น

หลักสูตรฐานสมรรถนะ การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

1.4 แผนระดับที่ 3  
1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ เสริมสร๎างความเข๎มแข็งในการพัฒนาผู๎เรียนอยํางมีคณุภาพด๎วยการปรับหลักสูตร การ

วัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
ตัวช้ีวัด  ร๎อยละผู๎เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คดิแก๎ปัญหา และคดิสร๎างสรรค์จากการเรยีนรู๎

ผํานกิจกรรมการปฏิบัตจิริง (Active Learning) ผู๎เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคล๎องกับทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 

 2)  มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
มาตรฐานที่ 3  สัมฤทธิผลการบรหิารและการจดัการศึกษา 
ตัวบํงช้ีที่ 3 ผู๎เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคณุภาพตามหลักสตูร 

สํวนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายในการพัฒนาผู๎เรยีนให๎มีคณุลักษณะและ
ทักษะการเรยีนรู๎ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะด๎านทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม(Learning 
and Innovation) ในโลกสมยัใหมํเต็มไปด๎วยการเปลี่ยนแปลงที่ท๎าทาย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงยังเปน็ไป
อยํางรวดเร็วโลกได๎เคลื่อนที่สูํ “สงัคมความรู๎ (Knowledge-based society)” ทักษะที่จ าเป็นในสังคม
ความรู๎ คือ ทักษะการคดิ วิเคราะห์ ทักษะในการเลือกสรรและประมวลข๎อมูลขํางสารที่มีอยูํอยําง
มากมาย ไมํใชํทักษะด๎านการทํองจ าอีกตํอไป แตํในสภาพปัจจุบัน ครูยังสอนด๎วยวิธีการบรรยาย โดยยดึ
เนื้อหาจากหนังสือเรียนไมํได๎ยึดมาตรฐานการเรยีนรู/๎ตัวช้ีวัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การสอนเป็นการสอนเนื้อหา ไมไํดส๎อนเน๎นกระบวนการอันน าไปสูผํลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ า เมื่อเทียบกับนานาประเทศดังนั้นในการจัดการเรยีนการสอนในยุคนี้ จึงควรมุํงให๎ผู๎เรียน
เกิดการสร๎างทักษะแหํงอนาคตใหมํ เพื่อให๎ผู๎เรยีนมีความรู๎ ทักษะ คณุลักษณะขั้นพ้ืนฐานและสมรรถนะ
ส าคัญของผูเ๎รียน ท่ีสามารถใช๎ชีวิตอยูํได๎ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหมอํยํางมีคุณภาพ รู๎จักตัวเอง รู๎จักโลก 
และมเีปูาหมายในการด าเนินชีวิต ดังนั้นครูต๎องเป็นผู๎สรา๎งผู๎เรียนทุกคนให๎มีความรู๎ ความสามารถ และ
ทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)  

กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ ์เขต 3 จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาการจดัการเรียนรู๎ทั้งระบบเชิงรุก (Active  Learning) ที่
สํงเสริมสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียนและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (3R8C) เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจดัการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล สูํการปฏิบัติของสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
2.2 วตัถปุระสงค ์

2.2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู๎สอนในการจัดการเรียนรู๎ทั้งระบบเชิงรุก (Active  Learning) ที่สํงเสริม
สมรรถนะส าคัญของผู๎เรียนและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (3R8C)    
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2.2.2 เพื่อสํงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
2.2.3 เพื่อน าเสนอวิธีปฏบิัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) แลกเปลีย่นเรียนรู๎ วิธีการจัดการเรยีนรู๎

และนวัตกรรม ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง Active Learning ที่สอดคล๎องกับทักษะการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษที่ 21  
2.3  เปาูหมาย 

2.3.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 ครูผู๎สอนโรงเรียนในสังกัด จ านวน 199 โรง  

2.3.2 เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
1) ครูผู๎สอนโรงเรียนในสังกัด ได๎รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ทั้งระบบเชิงรุก (Active  

Learning) ที่สํงเสริมสมรรถนะส าคัญของผู๎เรยีนและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อยํางมี
ประสิทธิภาพ  

2) ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีคณุลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
3) โรงเรียนในสังกัดได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ วิธีการจัดการเรยีนรู๎และนวัตกรรม ผํานกิจกรรม

การปฏิบัตจิริง Active Learning ที่สอดคล๎องกับทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 
2.4  ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั 

2.4.1 ครูผู๎สอนโรงเรียนในสังกัด ได๎รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ทั้งระบบเชิงรุก (Active  
Learning) ที่สํงเสริมสมรรถนะส าคัญของผู๎เรยีนและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อยํางมีประสิทธิภาพ  

2.4.2 ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มคีุณลักษณะและทักษะการเรยีนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 
2.4.3 ครูได๎รับการนิเทศ การชีแ้นะเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรยีนรู๎ทั้งระบบสูํการยกระดับ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการเตรียมผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21 อยํางมีประสิทธิภาพ 
2.4.4 โรงเรียนในสังกัดได๎แลกเปลีย่นเรียนรู๎ วิธีการจัดการเรียนรู๎และนวัตกรรม ผํานกิจกรรมการ

ปฏิบัติจริง Active Learning ที่สอดคล๎องกับทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 
2.5 ตวัชี้วดัความส าเรจ็ 

1) ร๎อยละครผูู๎สอนโรงเรียนในสังกดั จ านวน 199 โรง ได๎รับการพัฒนาการจัดการเรยีนรู๎ทั้งระบบ
เชิงรุก (Active  Learning) ที่สํงเสริมสมรรถนะส าคญัของผู๎เรยีนและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
(ร๎อยละ 100) 

2) ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีคณุลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (ร๎อยละ 80) 
3) ครไูด๎รับการนิเทศ การชี้แนะเกีย่วกับการพัฒนาการจดัการเรียนรูท๎ั้งระบบสูํการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการเตรียมผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21 อยํางมีประสิทธิภาพ (ร๎อย
ละ 100) 

4) โรงเรียนในสังกัดได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ วิธีการจัดการเรยีนรู๎และนวัตกรรม ผํานกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง Active Learning ที่สอดคล๎องกับทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21(ร๎อยละ 100) 
2.6 กลุมํเปาูหมาย/ผูไ๎ดร๎บัผลประโยชน์ 

2.6.1 ครูทุกคน โรงเรียนในสังกัด 199  โรงเรียน 
2.6.2 นักเรียนโรงเรยีนในสังกัด  199  โรงเรียน 

2.7  พืน้ทีด่ าเนนิการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

2.8   ระยะเวลาด าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 
วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ 1 พฤษภาคม 2564 วันสิ้นสุดโครงการ 30 มิถุนายน 2564 (ไตรมาส 3) 
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2.9 กจิกรรมและรายละเอยีดในการใช๎งบประมาณ 50,000 บาท (หา๎หมืน่บาทถ๎วน) 

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะเวลา

ปฏิบัต ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กจิกรรมที่ 1 ประชุม วางแผนการด าเนินงาน (P) 
1) ประชุม วางแผน แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
จัดท าคูํมือการด าเนินงานฯ 

     
  พ.ค 64 
 

กจิกรรมที ่2 ด าเนินการกิจกรรม/ โครงการ (D) 
1) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู๎สอน          ใน
การจัดการเรียนรู๎ทั้งระบบเชิงรุก (Active  Learning) ที่
สํงเสริมสมรรถนะส าคัญของผู๎เรียนและทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 (3R8C)    
(คําอาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่ม ครูผู๎สอนและกรรมการ 
220 คน) 
 - (220 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) = 26,400 บาท 
 - (220 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) =  15,400 บาท 
                                  รวม 41,800 บาท 
3) น าเสนอ Bestpractics แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ วิธีการ
จัดการเรียนรู๎และนวตักรรม ผํานกิจกรรมการปฏิบตัิจริง 
Active Learning ที่สอดคล๎องกับทักษะการเรยีนรู๎ใน
ศตวรรษที่ 21 (จ านวน 10 โรงเรียน)  เป็นเงิน 8,200 
บาท 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

41,800 
 
 
 

8,200 

   
 พ.ค. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 64 

กจิกรรมที ่3 การตรวจสอบแนะประเมินผล (C) 
1. นิเทศ ติดตามการขยายผลสูํห๎องเรียนคุณภาพ 199 
โรงเรียน 
2. ประกาศยกยํอง เชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบตัรโรงเรยีนที่
มีผลงานดีเดํนเชิงประจักษ ์

    พ.ค- มิ.ย. 
64 

กจิกรรมที ่4 การปรับปรุงแก๎ไข (A)  
1. ประชุม AAR สะท๎อนผลการด าเนินงานเสนอแนะเพื่อ
การปรุงพัฒนาในครั้งตํอไป 
2. รายงานผลการด าเนินงานตํอฝาุยบริหาร และ
ผู๎เกี่ยวข๎อง 

     
มิ.ย. 64 

รวมทัง้สิน้ 
 50,000    

50,000  
(ขออนมุตัถิวัจาํยทกุรายการ) 
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2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  50,000 บาท (ห๎าหมื่นบาทถ๎วน) 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม วางแผน แตงํตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน  
จัดท าคูํมือการด าเนินงานฯ 

     

กิจกรรมที่ 2  อบรมเชิงปฏิบตัิการ
พัฒนาศักยภาพครผูู๎สอน ในการ
จัดการเรียนรู๎ทั้งระบบเชิงรุก (Active  
Learning) ที่สํงเสริมสมรรถนะส าคัญ
ของผู๎เรียนและทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

  41,800  41,800 

กิจกรรมที่ 3 น าเสนอ Bestpractics 
แลกเปลีย่นเรยีนรู๎ วิธีการจดัการ
เรียนรู๎และนวตักรรม  

  8,200  8.200 

กิจกรรมที่ 4  นิเทศ ติดตามการขยาย
ผลสูํห๎องเรียนคุณภาพ  

     

กิจกรรมที่ 5  ประกาศยกยํอง เชิดชู
เกียรติ มอบเกียรติบัตรโรงเรียนท่ีมี
ผลงานดเีดํนเชิงประจักษ ์

     

กิจกรรมที่ 6 ประชุม AAR สะท๎อนผล
การด าเนินงานเสนอแนะเพื่อการปรุง
พัฒนาในครั้งตํอไปและรายงานผล
การด าเนินงานตํอฝุายบริหาร และ
ผู๎เกี่ยวข๎อง 

     

รวม   50,000  50,000 
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ชื่อโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ 2564 
หนํวยงานรับผิดชอบ     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
ผู๎รับผิดชอบโครงการ      นางสาววิชชุดา  ตรีเนตร โทรศัพท์ 09-3551-4144 
     E-mail : wittyengnewlek@gmail.com 
     กลุํม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา        
สํวนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล๎องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด๎านการพัฒนาและเสรมิสร๎างศักยภาพมนุษย ์

(1) เปูาหมาย ตามยุทศาสตร์ชาติ : คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การปฏริูปการเรียนรู๎แบบพลิกโฉม 
(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : เด็กพิการเรียนรวมไดร๎ับสิทธิและโอกาสที่เทํา

เทียมในการได๎รับการพัฒนาการเรยีนรู๎ในรูปแบบท่ีเหมาะสมอยํางเตม็ตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล ไดร๎ับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อเข๎าถึงการศกึษาพัฒนาศักยภาพ 
ทักษะการด ารงชีวิต และพื้นฐานอาชีพเพื่อพึ่งตนเองได๎ 

 1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่2) 
แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู๎ 
เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก๎ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานรํวมกับผู๎อื่นไดอ๎ยํางมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนสิัยใฝุเรยีนรู๎อยํางตํอเนื่อง
ตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัดของแผนแมํบทประเด็น : อันดับขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศด๎านการศึกษา 
Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : เด็กพิการเรียนรวมได๎รับสิทธิและโอกาสที่เทํา

เทียมกันในการได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎ในรูปแบบที่เหมาะสมอยํางเต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

แผนยํอย : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เปูาหมายของแผนยํอย : คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรยีนรู๎  

และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตดี
ขึ้น 

ตัวช้ีวัดของแผนยํอย : สัดสํวนครผูํานการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน
นานาชาติ อัตราการเข๎าเรียนสุทธริะดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 

Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : เด็กพิการเรียนรวมได๎รับสิทธิและโอกาสที่เทํา
เทียมในการได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎ในรูปแบบที่เหมาะสมอยํางเต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล ได๎รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อเข๎าถึงการศึกษาพัฒนาศักยภาพ ทักษะ
การด ารงชีวิต และพื้นฐานอาชีพเพื่อพึ่งตนเองได๎  

องค์ประกอบ : ผู๎สอน (ครู/อาจารย์) 
ปัจจัย : ผู๎สอนยุคใหมํที่มีทักษะการจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองตํอความต๎องการของ

ประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
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แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย : พัฒนาระบบการเรียนรู๎เชิงบูรณาการที่เน๎นการลงมือปฏิบัติ มี
การสะท๎อนความติด/ทบทวนไตรํตรอง โดยเน๎นการเรียนการสอนที่เสริมสร๎างทักษะชีวิต และ
สามารถน ามาใช๎ตํอยอดในการประกอบอาชีพได๎จริง 

 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแมํบทฯ : โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม สํงเสริม
สนับสนุนให๎เด็กพิการเรียนรวมได๎รับสิทธิและโอกาสที่เทําเทียวกันในการได๎รับการพัฒนาการ
เรียนรู๎ในรูปแบบท่ีเหมาะสมอยํางเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ : โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม 
เกื้อหนุนให๎เด็กพิการเรียนรวมได๎รบัการศึกษาท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐาน สามารถเข๎าถึงการ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
 เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป : แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 

       เรื่อง การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ประเด็นการปฏิรูป การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่

ต๎องการการดูแลเป็นพิเศษ 
กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และผู๎ที่มีความต๎องการ

ดูแลเป็นพิเศษอยํางเป็นระบบและมาตรฐาน 
เปูาหมาย : การเรียนการสอนบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษและผู๎ที่มีความต๎องการการ

ดูแลเป็นพิเศษ เหมาะสมกับแตํละบุคคลและมาตรฐาน 
1.4  แผนระดับที่ 3  
   1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์      
    กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ตัวช้ีวัด เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับการพัฒนาผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพ 
      2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    

มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ตัวบํงช้ีที่ 4 ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทําเทียมกัน 

ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู๎ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
4) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก  - 
5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล  - 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
    พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551  

และที่แก๎ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556  
     พรบ. การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 2551 ฉบับแก๎ไข 2556 
7) มติครม.ที่เกี่ยวข๎อง – 

สํวนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่แสดง
เจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให๎สูงขึ้น โดยก าหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนใน
การได๎รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 12 ปี ที่รัฐต๎องจัดโดยไมํเสียคําใช๎จําย เด็กและเยาวชนพิการทุก
ประเภทมีสิทธิและโอกาสได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล๎องเช่ือมโยงกับพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ในมาตรา 5 ท่ีกลําวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการ
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ได๎รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอยํางมีคุณภาพและ
ด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุขตามศักยภาพของแตํละบุคคล  

การจัดการเรียนรวมจึงถือได๎วําเป็นการจัดการศึกษาเพื่อสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหํ ง
ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ ตลอดจนพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรบัคน
พิการ เป็นการจัดการศึกษาให๎นักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษทุกคนได๎รับสิทธิ
และโอกาสเข๎าถึงบริการทางการศึกษาอยํางท่ัวถึงและมีคุณภาพอยํางเทําเทียมกัน สถานศึกษาทุกแหํงต๎อง
จัดการศึกษาเป็นพิเศษส าหรับนักเรียนที่มีความบกพรํองเพื่อเป็นการประกันโอกาสและความเสมอภาคใน
การได๎รับการศึกษาโดยมีหน๎าที่หลกั ได๎แกํ คัดกรอง และให๎การดูแลชํวยเหลือนักเรียนหรือสํงตํอแพทย์เพื่อ
วินิจฉัยนักเรียนที่มีแนวโน๎มบกพรํอง จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จัดท า/จัดหา พัฒนา สื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธีการในการพัฒนานักเรียน จัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนติดตามความก๎าวหน๎า/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล และด าเนินการตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในอยํางเข๎มแข็งเพื่อให๎เห็นถึงความก๎าวหน๎าของการพัฒนาโรงเรียนที่จัดการ
เรียนรวมประสานเครือขํายเพื่อให๎ความชํวยเหลอืด๎านวิชาการและการใช๎ทรัพยากรรํวมกันให๎เกิดประโยชน์
สูงสุด 

งานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จึงจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น ให๎สถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม การพัฒนาครู และ
บุคลากรที่เกี่ยวข๎อง จัดระบบการคัดกรองและการดูแลชํวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม
เพื่อสามารถให๎บริการนักเรียนท่ีเข๎าเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
2.2 วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เพื่อให๎เด็กพิการเรียนรวมได๎รับสิทธิและโอกาสที่เทําเทียมกันในการได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎
ในรูปแบบที่เหมาะสมอยํางเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ได๎รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อเข๎าถึง
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิต และพื้นฐานอาชีพเพื่อพึ่งตนเองได๎ 

2.2.2 เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งให๎โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับสภาพความพิการในแตํละประเภท  

2.2.3 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ ความสามารถและทักษะในการพัฒนา
สมรรถภาพเด็กในแตํละประเภทความพิการได๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.2.4 เพื่อสํงเสริมการท างานรํวมกันของทุกภาคสํวน สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการนิเทศ ติดตาม
การด าเนินงาน เป็นเครือขํายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2.3 เปูาหมาย 

2.3.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1) นักเรียนพิการในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึง

และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมได๎รับการพัฒนาอยํางทั่วถึงใน

รูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลายวิธีการให๎ความรู๎ ความสามารถและทักษะในการพัฒนา 
3) โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม สามารถจัดการศึกษาให๎กับเด็กพิการในรูปแบบที่เหมาะสม

อยํางมีประสิทธิภาพ 
4) โรงเรียนต๎นแบบการเรียนรวมเป็นศูนย์รวมสื่อการเรียนรู๎ นวัตกรรม Best practice และ

แหลํงเรียนรู๎ให๎กับโรงเรียนทั่วไปท่ีมีเด็กพิการเรียนรวม 
                   2.3.2 เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1) นักเรียนที่พิการเรียนรวมในระบบ SET ทุกคนได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎ในรูปแบบที่
เหมาะสมอยํางเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล และได๎รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อเข๎าถึง
การศึกษา                                 
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2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมได๎รับการพัฒนาอยํางทั่วถึงใน
รูปแบบที่เหมาะสมและวิธีการที่หลากหลาย 

3) ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถจัดการศึกษาส าหรับ
นักเรียนพิการเรียนรวม และการดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 

4) โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมได๎รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานการเรียน
รวม ตามกระบวนการชํวยเหลือนักเรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 

  2.4 ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
2.4.1 เด็กพิการเรียนรวมทุกคนได๎รับสิทธิและโอกาสที่เทําเทียมกันในการได๎รับการพัฒนาการ

เรียนรู๎ในรูปแบบที่เหมาะสมอยํางเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ได๎รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก
เพื่อเข๎าถึงการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิต และพื้นฐานอาชีพเพื่อพึ่งตนเองได๎ 

2.4.2 โรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนรวม จ านวน 174 โรงเรียน มีความเข๎มแข็งในการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพิการในแตํละประเภท  

2.4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎ ความสามารถและทักษะในการ
พัฒนาสมรรถภาพเด็กในแตํละประเภทความพิการได๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.4.4 โรงเรียนที่จัดการเรยีนรวมมีความเข็มแข็งและเป็นเครือขํายการพัฒนาท่ียั่งยืนและไดร๎ับการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผลจากทุกภาคสํวน 
2.5 ตวัชี้วดัความส าเรจ็ 

2.5.1 ร๎อยละ 100 ของนักเรียนท่ีพิการเรียนรวมได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎ในรูปแบบท่ี
เหมาะสมอยํางเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล และได๎รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อเข๎าถึง
การศึกษา 

2.5.2 ร๎อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรยีนรวมไดร๎ับการ
พัฒนาอยํางท่ัวถึงในรูปแบบที่เหมาะสมและวิธีการที่หลากหลาย             

2.5.3 ร๎อยละ 90 ของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถจัด
การศึกษาส าหรับนักเรียนพิการเรยีนรวม และการดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 

2.5.4 ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมได๎รับการนิเทศ ตดิตามและประเมินผลตาม
มาตรฐานการเรียนรวม ตามกระบวนการชํวยเหลือนักเรียนท่ีมีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 

    2.6 กลุํมเปูาหมาย/ผู๎ได๎รับผลประโยชน์ 
2.6.1 ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมในสังกัด จ านวน 174 โรงเรียน 

(ข๎อมูล ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2563) 
2.6.2 บุคลากรอื่น จ านวน 25 คน (คณะท างานงานการศึกษาพิเศษ,ศึกษานิเทศก์) 
2.6.3 นักเรียนพิการ 9 ประเภท ที่เรียนรวมในโรงเรียนทั่วไปในสังกัดที่จัดการเรียนรวม         

จ านวน 3,001 คน (ข๎อมูล ณ วันท่ี 25 กรกฎาคม 2563) 
2.6.4 โรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนรวม จ านวน 174 โรงเรียน (ข๎อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 

2563) 
2.7 พืน้ทีด่ าเนนิการ  (ระบุรายละเอียดพื้นท่ีด าเนินการ )   
     เขตพื้นท่ีบริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3                          

   2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ/การด าเนินการ 
            วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ 1 เมษายน 2564 วันสิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2564 
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  2.9 กิจกรรมและรายละเอียดในการใช๎งบประมาณ  10,000  บาท   

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

สรา๎งความเขม๎แขง็ในการบรหิารจดัการให๎
โรงเรยีนทีจ่ดัการเรยีนรวม 174 โรงเรยีน 
1. การบรหิารจดัการเพือ่สรา๎งความเขม๎แขง็ดา๎น
การจดัการศกึษาแบบเรยีนรวม (ถวัจาํยทกุ
กจิกรรม) 
1.1 การสร๎างความเข๎มแข็งของสถานศึกษาใน
สังกัดที่จัดการเรยีนรวม จ านวน 10 กลุํม
สถานศึกษา 174 โรงเรียน 
1.2 การสร๎างความเข๎มแข็งในการสังเคราะห์และ
จัดท าข๎อมูลของพี่เลีย้งเด็กพิการและครู
ผู๎รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวมของโรงเรยีน 10 กลุํมสถานศึกษา 174 
โรงเรียน 
1.3 การประชุมวิชาการเพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรู๎
บูรณาการกับเครือขํายและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง  
1.4 การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
 

     
 
 
 

เม.ย.-มิ.ย.2564 

2. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ เพื่อ
สํงเสริมการพัฒนาคุณภาพนักเรียน (ถัวจํายทุก
กิจกรรม) 
 2.1 สร๎างความเข๎าใจ ช้ีแจงนโยบายแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อวางแผนการด าเนินโครงการ
สํงเสริมการพัฒนาคณุภาพนักเรียนเรียนรวม
ระดับโรงเรยีน 
2.2 การพัฒนากระบวนการคดักรองนักเรียนท่ีมี
แนวโน๎มบกพรํองทางการเรยีนรู๎และนักเรียนท่ีมี
ความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 
2.3 การพัฒนากระบวนการจดัการเรียนรู๎เพื่อ
สํงเสริมพัฒนานักเรยีนที่มีความบกพรํองทางการ
เรียนรู๎และนักเรียนที่มคีวามต๎องการจ าเป็นพิเศษ 
2.4 การวิจัยเพื่อแก๎ปัญหาและพฒันาผู๎เรยีน 

    เม.ย.-ส.ค. 2564 

3. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลระดับ
สถานศึกษา (ถัวจํายทุกกิจกรรม) 
3.1 การนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาเรยีน
รวมของสถานศึกษา 
3.2 การสรุปการติดตาม ตรวจสอบและ

 10,000   ระยะที่ 1 ม.ค.-
มี.ค. 2564 

ระยะที่ 2 ส.ค.-
ก.ย. 2564 
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กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

ประเมินผลระดับสถานศึกษา 

รวมทัง้สิน้ 
 10,000    

10,000  
(ขออนุมัติถัวจํายทุกรายการ) 
 

2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
                     วงเงนิงบประมาณทีด่ าเนนิการ 10,000 บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

กิจกรรมที่ 1 การบริหารจดัการเพือ่
สร๎างความเข๎มแข็งด๎านการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม 

     

กิจกรรมที ่2 การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู๎เพื่อสํงเสริมการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน (ถัวจํายทุกกิจกรรม) 

     

กิจกรรมที่ 3 การตดิตามตรวจสอบและ
ประเมินผลระดับสถานศึกษา 

 5,000  5,000 10,000 

รวม  5,000  5,000 10,000 
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ชื่อโครงการ     อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษากํอนแตํงตั้งให๎มีหรือ 
     เลื่อนวิทยฐานะ     
หนวํยงานรบัผดิชอบ    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ   ช่ือ – นามสกลุ   นายมนตรี  จันทวงศ์  โทรศัพท ์(มือถือ)  090 958 6955 
     โทรสาร 043 869 064   E-mail Plan.kalasinthree@gmail.com 
     ช่ือ – นามสกลุ   นางจันทร์ฉาย  ไชยขันธ์  โทรศัพท ์(มือถือ) 089 863 8379 
     โทรสาร 043 869 064    E-mail  Plan.kalasinthree@gmail.com 
     ช่ือ – นามสกลุ   นางธนัชพร  หนองช๎าง  โทรศัพท ์(มือถือ)  095 669 1645 
     โทรสาร  043 869 064  E-mail  Plan.kalasinthree@gmail.com 
     กลุํม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      
สวํนที ่ 1  ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
             เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ด๎านการพัฒนาและเสรมิสร๎างศักยภาพมนุษย ์

(1) เปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคณุภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร ์: ความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น  
(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคนดี คนเกํง มี

คุณภาพ  
 1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่2) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ประเด็นการปฏริูปกระบวนการเรียนรู๎ทีต่อบสนองตํอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ : คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรยีนรู๎ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยําง
ตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

แผนยํอย : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เปูาหมายของแผน ยํอย : คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรยีนรู๎ และ

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
องค์ประกอบ : ผู๎สอน (คร/ูอาจารย์) 
ปัจจัย : มาตรฐาน/จรรยาบรรณวชิาชีพ 
แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย  : จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการการพัฒนาข๎าราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษากํอนแตํงตั้งให๎มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เพื่อให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู๎ ทักษะในการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ    

การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ : ครูและบคุลากรทางการศึกษาได๎รบัการศึกษาท่ีมคีุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู๎ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎
อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร๎ับการศึกษาทีม่ี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู๎ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 1.3   แผนการปฏริปูประเทศ (แผนระดบัที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป : แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 
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1.4  แผนระดบัที ่3  
  1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์      

ตัวช้ีวัด ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

     2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ 
ตัวบํงช้ีที่ 1 บริหารจัดการที่ดี 

3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
4) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก  - 
5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล  - 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง - 
7) มติครม.ที่เกี่ยวข๎อง – 

สวํนที ่ 2  รายละเอยีดโครงการ 
2.1  หลกัการและเหตผุล 

มาตรา 80 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 บัญญัติ
ให๎มีการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากํอนแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงบางต าแหนํงและบาง
วิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพที่เหมาะสม 
ในอันที่ท าให๎การปฏิบัติหน๎ามี่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก๎าวหน๎าแกํราชการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จึงได๎ก าหนดจัดโครงการพัฒนา
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจในหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการ
ด าเนินการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะให๎ถูกต๎อง เพื่อสํงผลตํอการปฏิบัติหน๎าที่ราชการได๎อยํางถูกต๎อง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.2 วตัถปุระสงค ์

2.2.1 เพื่อเพ่ิมพูนความรู๎ ทักษะ ในการปฏิบัตหิน๎าท่ีราชการใหเ๎กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะแล๎วแตํกรณ ี

2.2.2 เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในการพัฒนางานและความกา๎วหน๎าในวิชาชีพ 
2.2.3 เพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 
2.2.4 เพื่อสํงเสริมวินัย คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.2.5 เพื่อข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎เข๎าใจหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนา ให๎เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์อยํางมีประสิทธิภาพ 
  2.3  เปาูหมาย 

   2.3.1 เปาูหมายเชงิผลผลติ (Output)  
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และผู๎บริหารสถานศึกษา รอง

ผู๎บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด จ านวน 80 คน  
   2.3.2 เปาูหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome) 

1) ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ ทักษะ ในการปฏิบัติหนา๎ที่ราชการใหเ๎กิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะแล๎วแตํกรณ ี

2) ผู๎เข๎ารับการอบรมสมรรถนะการปฏิบัติงานเพิม่ขึ้น 
3) ผู๎เข๎ารับการอบรมเป็นผู๎มีวินัย คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข๎าใจหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนา ให๎เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์อยํางมีประสิทธิภาพ 
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2.4  ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั 
 2.4.1 ผู๎ผํานการอบรมพัฒนา มีความรู๎ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ สํงผลให๎การปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพ 
 2.4.2 ผู๎ผาํนการพัฒนาสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานเพื่อให๎มีความพร๎อมในการขอมีและเลื่อน

วิทยฐานะให๎สูงข้ึน ภายในก าหนดตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
2.5 ตวัชี้วดัความส าเรจ็ 

2.5.1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนมีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการที่จะ
พัฒนาตนเองเพื่อให๎มีความพร๎อมในการขอมีและเลื่อนเป็นวิยฐานะ 

2.5.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหาร มคีวามรู๎ ความเข๎าใจ ในการที่จะ
พัฒนาตนเองเพื่อให๎มีความพร๎อมในการขอมีและเลื่อนเป็นวิยฐานะ 

   2.6  กลุมํเปาูหมายผูไ๎ดร๎บัผลประโยชน์ 
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์

เขต 3 
2.7 พืน้ทีด่ าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 อ าเภอห๎วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ ์
  2.8 ระยะเวลาด าเนนิโครงการ  
   วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ 1 เมษายน 2564  วันสิ้นสุดโครงการ 30 มิถุนายน 2564 
  2.9 กจิกรรมและรายละเอยีดในการใช๎งบประมาณ   60,000  บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กิจกรรมที่  1 อบรมเชิงปฏิบตัิการการพัฒนา
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากํอน
แตํงตั้งให๎มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ     
  - คําอาหารกลางวัน (240x120) 
  - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
    (240x35X2) 
  - คําตอบแทนวิทยากร 

 

 

 

14,400 

 
 
 

28,800 
 16,800 

 
 

  เมษายน  
ถึง 

มิถุนายน  
2564 

รวมทัง้สิน้ 
14,400 45,600    

60,000  
(ขออนมุตัถิวัจาํยทกุรายการ) 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 60,000 บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

กิจกรรมที่  1 อบรมเชิงปฏิบตัิการการ
พัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากํอนแตํงตั้งให๎มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ     

  60,000  60,000 

รวม   60,000  60,000 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  165 
 

ชื่อโครงการ     ปฐมนิเทศครผูู๎ชํวยเพื่อพัฒนาความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ (Career Path)  
หนวํยงานรบัผดิชอบ    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ   ช่ือ – นามสกลุ   นายมนตรี  จันทวงศ์  โทรศัพท ์(มือถือ) 090 958 6955   
     โทรสาร 043 869 064   E-mail Plan.kalasinthree@gmail.com 
     ช่ือ – นามสกลุ   นางจันทร์ฉาย  ไชยขันธ์  โทรศัพท ์(มือถือ) 089 863 8379 
     โทรสาร 043 869 064    E-mail  Plan.kalasinthree@gmail.com 
     ช่ือ – นามสกลุ   นางธนัชพร  หนองช๎าง  โทรศัพท ์(มือถือ)  095 669 1645 
     โทรสาร  043 869 064  E-mail  Plan.kalasinthree@gmail.com 
     กลุํม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      
สวํนที ่ 1  ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
             เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ด๎านการพัฒนาและเสรมิสร๎างศักยภาพมนุษย ์

(1) เปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคณุภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร ์: ความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น  
(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคนดี คนเกํง มี

คุณภาพ  
 1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่2) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ประเด็นการปฏริูปกระบวนการเรียนรู๎ทีต่อบสนองตํอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ : คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี
ทักษะการเรยีนรู๎ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยําง
ตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

แผนยํอย : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เปูาหมายของแผน ยํอย : คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรยีนรู๎ และ

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
องค์ประกอบ : ผู๎สอน (คร/ูอาจารย์) 
ปัจจัย : มาตรฐาน/จรรยาบรรณวชิาชีพ 
แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย  : จัดอบรมเชิงปฏิบตัิการการพัฒนาข๎าราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษากํอนแตํงตั้งให๎มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ เพื่อให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู๎ ทักษะในการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพ    

การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ : ครูและบคุลากรทางการศึกษาได๎รบัการศึกษาท่ีมคีุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู๎ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎
อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร๎ับการศึกษาทีม่ี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู๎ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 1.3   แผนการปฏริปูประเทศ (แผนระดบัที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป : แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 
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1.4  แผนระดบัที ่3  
  1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์      

ตัวช้ีวัด ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

     2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
มาตรฐานที ่1 การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ 
ตัวบํงช้ีที่ 1 บริหารจัดการที่ดี 

3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
4) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก  - 
5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล  - 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง - 
7) มติครม.ที่เกี่ยวข๎อง – 
 

สวํนที ่ 2  รายละเอยีดโครงการ 
2.1  หลกัการและเหตผุล 

ด๎วยตาม หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 ได๎ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร๎อมและพัฒนาอยํางเข๎ม ต าแหนํงครูผู๎ชํวย โดยใหห๎นํวยงานต๎นสงักัด
จัดให๎มีการปฐมนิเทศครูผู๎ชํวยภายในสามสิบวัน นับแตํวันเข๎าปฏิบตัหิน๎าท่ีราชการ  

ดังนั้น เพื่อให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร๎อม
และเพิ่มพูนความรู๎ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู๎ชํวย ผู๎อ านวยการสถานศึกษา
และรองผู๎อ านวยการสถานศึกษา ทั้งในด๎านความประพฤติและด๎านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเป็นครูทีด่ี  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษากาฬสินธุ์ เขต 3  ได๎เห็นถึง
ความส าคญัดังกลาํว จึงจัดโครงการนี้ขึ้น 
2.2 วตัถปุระสงค ์

2.2.1. เพื่อเตรียมความพร๎อมในการพัฒนาอยํางเข๎มส าหรับผู๎ที่ได๎รบัการบรรจุและแตํงตั้งให๎เข๎ารับ
ราชการเป็นข๎าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ต าแหนํงครผููชํ๎วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
ก.ค.ศ. ก าหนด 

2.2.2. เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครผูู๎ชํวย ด๎านการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได๎อยํางมปีระสิทธิภาพและเป็นครูทีด่ีได๎ 

2.2.3. เพื่อให๎ข๎าราชการครูในสังกดัสามารถน าความรู๎ความเข๎าใจมาพัฒนาความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ
Career Path) 

 2.3  เปาูหมาย 
2.3.1 เปาูหมายเชงิผลผลติ (Output)  

ข๎าราชการครู ต าแหนํงครผูู๎ชํวย จ านวน    41   คน 
2.3.2 เปาูหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome) 

1) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนํงครผูู๎ชํวย มีความพร๎อมในการรับ
ต าแหนํง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

2) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนํงครผูู๎ชํวยสามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ครูได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได ๎

3) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนํงครผูู๎ชํวย น าความรู๎ความเข๎าใจมา
พัฒนาความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ (Career Path)  
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2.4  ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั 

2.4.1 ข๎าราชการครู ต าแหนํงครผููชํ๎วย มีความพร๎อมและมีความรู๎ ความสามารถ ทักษะเจตคติ 
และบุคลิกลักษณะของครผูู๎ชํวย  สามารถน าความรู๎ที่ไดไ๎ปประยุกตใ์ช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

2.4.2 ข๎าราชการครู ต าแหนํงครผููชํ๎วย มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรยีนรู๎ และทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยาํงตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
2.5 ตวัชี้วดัความส าเรจ็ 
 ร๎อยละ 100  ของข๎าราชการครู ต าแหนํงครูผู๎ชํวยได๎รับการสํงเสรมิและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
คร ู 
2.6  กลุมํเปาูหมายผูไ๎ดร๎บัผลประโยชน์ 

ข๎าราชการครู ต าแหนํงครผูู๎ชํวย สงักัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 3 
2.7  พื้นทีด่ าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 อ าเภอห๎วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ ์
2.8  ระยะเวลาด าเนนิโครงการ  

วันเริ่มต๎นโครงการ1 เมษายน 2564  วันสิ้นสดุโครงการ 30 มิถุนายน 2564            
2.9  กจิกรรมและรายละเอยีดในการใชง๎บประมาณ   20,000   บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กิจกรรมที่  1 การจัดอบรมปฐมนเิทศข๎าราชการครู 
ต าแหนํงครผูู๎ชํวย 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและจัดท าหลักสตูร 
3. การจัดอบรมปฐมนิเทศ 
 -คําอาหารกลางวัน   (70 คน x120 บาท x 1 มื้อ) 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (70 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 
4..คําวิทยากร  

 
 
 
 
 

 
6,700 

 
 
 
 
 

8,400 
4,900 

  เมษายน 
2564  ถึง 
มิถุนายน 
2564 

รวมทัง้สิน้ 
6,700 13,300    

20,000  
(ขออนมุตัถิวัจาํยทกุรายการ) 

 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
        วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   20,000   บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

กิจกรรมที่ 1 การจัดอบรมปฐมนิเทศ
ข๎าราชการครู 

  20,000  20,000 

รวม   20,000  20,000 
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ชื่อโครงการ     ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียนบ๎านค าอีหงษ์  
หนวํยงานรบัผดิชอบ    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ   ช่ือ – นามสกลุ   นางสาวมัฑณา ตาลชัย  โทรศัพท์ (มือถือ) 061 071 2579 
     โทรสาร............-...................  E-mail  mattana7820@gmail.com 
     ช่ือ – นามสกลุ   นายนิรันดร  สาจันทร์  โทรศัพท์ (มือถือ) 093 323 4150 
     โทรสาร.............-..................  E-mail nirundornsachan@gmail.com 
     กลุํม  โรงเรียนบ๎านค าอีหงษ์        
สวํนที ่ 1  ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
             เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด๎านการพัฒนาและเสรมิสร๎างศักยภาพมนุษย ์

(1) เปูาหมาย : ตามยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคณุภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร ์: การปฏริูปการเรียนรู๎แบบพลิกโฉม 
(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : 

     1. นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ มีทกัษะในการเรียนรู๎วิชาภาษาอังกฤษ พร๎อมในการเตรียมตัว
เข๎าสูํประชาคม ASEAN ตามระดบัช้ันของนักเรียน  
     2. นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ มีทักษะในการเรยีนรู๎และมเีจตคติ
ที่ดีตํอการเรียนรู๎วิชาวิทยาศาสตร์ และสามารถน าทักษะและความรูท๎ี่ได๎จาก การเข๎าคําย
วิทยาศาสตร์ และศึกษาแหลํงเรียนรู๎ ประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่2) 
  แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็น : การพัฒนาการเรียนรู ๎

เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ  : คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก๎ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานรํวมกบัผู๎อื่นได๎อยาํงมีประสิทธิผลเพิ่มขึน้ มีนิสัยใฝเุรียนรู๎อยําง
ตํอเนื่องตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัดของแผนแมํบทประเด็น : 
1. คะแนน PISA ด๎านการอําน ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และวิทยาศาสตร์ (คะแนน

เฉลี่ย) 
2. อันดับขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศด๎านการศึกษา  

Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : 
1. นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู๎ ภาษาตํางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร๎อยละ 80 
2. นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู๎ วิทยาศาสตร์ ร๎อยละ 80 

 แผนยํอย : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เปูาหมายของแผนยํอย :  คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรยีนรู๎ และ

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวช้ีวัดของแผนยํอย : 

1. สัดสํวนครูผํานการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
2. อัตราความแตกตํางของคะแนน PISA ในแตํละกลุํมโรงเรียนลดลง 
3. อัตราการเข๎าเรียนสุทธิระดับมธัยมศึกษาตอนต๎น 
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Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : 
1. ร๎อยละ 50 
2. ลดลงร๎อยละ 20 
3. ร๎อยละ 100 

 องค์ประกอบ  : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู ๎
   ปัจจัย : การตดิตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย  :  พัฒนากระบวนการเรยีนรู๎ของผู๎เรียนทุกระดับการศึกษา 
รวมถึงจัดกิจกรรมเสรมิทักษะเพื่อพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสาน
เทคโนโลยีเข๎ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช๎เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรยีนรู๎แบบ
ใหมํในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหมํ เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 ควร
มีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมตํอและมสีํวนรวํม 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ :  
1. นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ มีทักษะในการเรียนรู๎วิชาภาษาอังกฤษ พร๎อมในการเตรียมตัวเข๎าสูํ

ประชาคม ASEAN ตามระดับช้ันของนักเรียน  
2. นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู๎จากแหลํงเรยีนรู๎ตําง ๆ มีทักษะในการเรยีนรู๎และมเีจตคติที่ดี

ตํอการเรียนรู๎วิชาวิทยาศาสตร์ และสามารถน าทักษะและความรู๎ที่ไดจ๎าก การเข๎าคําย
วิทยาศาสตร์ และศึกษาแหลํงเรียนรู๎ ประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ :  
นักเรียนเกดิการเรียนรู๎ มีทักษะในการเรยีนรู๎สํงผลให๎ครูผํานการทดสอบสมรรถนะราย

สาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ นักเรียนมีอตัราความแตกตํางของคะแนน PISA ในกลุํม
โรงเรียนลดลง และอตัราการเข๎าเรียนตํอระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นเพิ่มขึ้น 

 1.3   แผนการปฏริปูประเทศ (แผนระดบัที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป : แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 
  ประเด็นการปฏิรูป : ยกระดับคณุภาพของการจัดการศึกษา 

1.4  แผนระดบัที ่3  
   1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     

ตัวช้ีวัด  ผู๎เรียนเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คดิริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎มีทักษะ มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลกัษณะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะทีเ่หมาะสม
ตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
เป็นพลเมืองดี พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร๎อมก๎าวสูสํากล น าไปสูํการสร๎าง
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 

   2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
    มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
    ตัวบํงช้ีที่ 1 การบริหารงานด๎านวิชาการ 

3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 : การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและความ
เทําเทียมทางการศึกษา 

4) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก : สํงเสริมการเรยีนรู๎และพัฒนาทักษะทุกชํวงวัย 
5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล : การเตรียมคนสูศํตวรรษที่ 21 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง - 
7) มติครม.ที่เกี่ยวข๎อง - 
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สวํนที ่ 2  รายละเอยีดโครงการ 
2.1  หลกัการและเหตผุล 

การยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจส าคญัของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็นเปูาหมาย
ส าคญัของจัดการศกึษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคณุภาพการศึกษาเพื่อใหผ๎ู๎เรียนไดร๎ับ
การการสํงเสรมิให๎มีศักยภาพสูงสูํมาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ โรงเรยีนบ๎านค าอีหงษ์  ได๎สนอง
นโยบายดังกลําว โดยการจดัท าโครงการยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีน กลุํมสาระการเรยีนรูภ๎าษาตํางประเทศ และวิทยาศาสตร์ ให๎สูงขึ้นร๎อยละ 3 
และเพื่อเพิม่ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให๎สูงขึ้นร๎อยละ 3 เมื่อเปรยีบเทยีบกับปีท่ีผํานมานัน้ ผล
ปรากฏวําผลการทดสอบระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดบัช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุํมสาระ
การเรียนรูภ๎าษาอังกฤษ ลดลงร๎อยละ 6.11 และกลุมํสารุการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ ลดลงร๎อยละ 15.81  แตํเมื่อเทียบ
กับระดับประเทศ กลุํมสาระการเรยีนรู๎วาภาษาอังกฤษ สูงกวําระดับประเทศ ร๎อยละ 8.24 แตสําระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ ต่ ากวําระดบัประเทศ รอ๎ยละ  5.92 

ด๎วยเหตผุลดังกลาํวโรงเรียนบา๎นค าอหีงษ์  จึงจัดท าโครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ๎านค า
อีหงษ์ ส าหรับนักเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนกลุํมสาระการเรยีนรู๎ เพื่อเพิ่มผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให๎สูงขึ้นร๎อยละ 3 
2.2  วตัถปุระสงค ์

2.2.1 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูว๎ิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนโรงเรียนบ๎านค าอีหงษ ์
2.2.2 เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนของครภูาษาอังกฤษ ของโรงเรียนบ๎านค าอีหงษ ์
2.2.3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนโรงเรียนบา๎นค าอีหงษ์ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

2.3  เปาูหมาย 
2.3.1 เปาูหมายเชงิผลผลติ (Output) 

คํายภาษาอังกฤษ (English camp) จ านวน 90 คน  
2.3.2 เปาูหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)   

นักเรียนสามารถใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันไดอ๎ยํางถูกต๎อง 
2.4  ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั 

2.4.1 นักเรียนโรงเรยีนบ๎านค าอีหงษ์ จ านวน 90 คน มีทักษะในการเรียนรู๎วิชาภาษาอังกฤษ พร๎อม
ในการเตรยีมตัวเข๎าสูํประชาคม ASEAN ตามระดับชั้นของนักเรียน 

2.4.2 นักเรียนโรงเรยีนบ๎านค าอีหงษ์ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิขาภาษาอังกฤษสูงข้ึน 
2.5  ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ๎านค าอีหงษ์ 
2.6  กลุมํเปาูหมาย/ผูไ๎ดร๎บัผลประโยชน ์

2.6.1 นักเรียนโรงเรยีนบ๎านค าอีหงษ์ จ านวน 90 คน 
2.6.2 ครูโรงเรียนบา๎นค าอีหงษ์  จ านวน 5 คน  

2.7 พืน้ทีด่ าเนนิการ  (ระบุรายละเอียดพื้นท่ีด าเนินการ )                           
โรงเรียนบ๎านค าอีหงษ์  อ าเภอกุฉนิารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์               

2.8   ระยะเวลาด าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 
วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ   พฤศจิกายน 2563  วันสิ้นสุดโครงการ  ธันวาคม 2563 
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2.9 กจิกรรมและรายละเอยีดในการใช๎งบประมาณ   25,000    บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กจิกรรมที ่ 1  คาํยภาษาอังกฤษ (English camp) 
โรงเรยีนบา๎นค าอหีงษ ์

    พ.ย. 63 – 
ธ.ค. 63 

  - คําอาหารกลางวันนักเรียน (90x45x4)  16,200    
  - คําอาหารวํางและเครื่องดื่มนักเรียน  
    (90x25x4) 

  
9,000 

   

รวมทัง้สิน้ 
 25,200    

25,200  
ขอเบกิเพยีง 25,000 บาท (สองหมืน่หา๎พนับาทถว๎น)  
(ขออนมุตัถิวัจาํยทกุรายการ) 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  50,000  บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
กิจกรรมที่ 1 คํายภาษาอังกฤษ (English 
camp) โรงเรียนบ๎านค าอีหงษ ์

25,000    25,000 

รวม 25,000    25,000 
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ชื่อโครงการ  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาสูํสถานศึกษา  
หนวํยงานรบัผดิชอบ          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
แผนงาน        พื้นฐานดา๎นการพัฒนาและเสรมิสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ          นางสาววิชชุดา  ตรีเนตร โทรศัพท์ 09-3551-4144 
        E-mail wittyengnewlek@gmail.com 
        กลุํม นิเทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา        
สวํนที ่ 1  ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
             เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด๎านการพัฒนาและเสรมิสร๎างศักยภาพมนุษย ์

(1) เปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคณุภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การปรบัเปลี่ยนคาํนิยมและวัฒนธรรม 
(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด๎านการศึกษาสูํสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร๎างศกัยภาพมนุษย์บนฐาน
คุณธรรมก ากับความรู ๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่2) 
  แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ประเด็น การปรับเปลี่ยนคาํนิยมและวัฒนธรรม 

เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ : คนไทยมีคณุธรรม จริยธรรม คํานิยมที่ดีงาม มี
ความรัก และภูมิใจในความเป็นคนไทยมากข้ึน น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ใน
การด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสขุและเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

ตัวช้ีวัดของแผนแมํบทประเด็น : การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม ในการจดัการเรียน
การสอนในสถานศึกษา 

Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด๎วย ความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยูํอยํางพอเพียง การกระท าอยํางรับผิดชอบ ความ
เป็นธรรมทางสังคม 

แผนยํอย : การปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม คํานิยม และการเสริมสรา๎งจิตสาธารณะและการเป็น
พลเมืองที่ด ี

เปูาหมายของแผนยํอย : คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ มีความพร๎อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล
ทั้งด๎านสติปัญญา คณุธรรม จริยธรรม มจีิตวิญญาณทีด่ี เข๎าใจในการปฏิบัตตินปรับตัวเข๎ากับ
สภาพ แวดล๎อมดีขึ้น 

ตัวช้ีวัดของแผนยํอย : การปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม คํานิยม และการเสริมสร๎างจติสาธารณะและ
การเป็นพลเมืองที่ด ี

Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ประชากร อายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบตัิ
ตนที่สะท๎อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น  

แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย : บูรณาการเรื่องความซื่อสตัย์ วินัย คุณธรรม จรยิธรรม และ
ด๎านสิ่งแวดล๎อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให๎มีการเรียนการสอน
ตาพระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จดัให๎มีการเรียนรู๎ทางศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปญัญาท๎องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู๎ และการมสีํวนรํวม
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎รองรบัการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศ 
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การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ : โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎าน
การศึกษาสูสํถานศึกษาปลูกฝังอุปนิสัยอยูํอยํางพอเพียงให๎เกิดแกผํู๎เรียน ครู และผู๎บริหาร
สถานศึกษา 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ : โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา เกื้อหนุนการบํมเพาะคนไทยใหม๎ีความเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ใน
ทุกมิติผํานกระบวนการเรียนรู๎ในสถานศึกษา 

 1.3   แผนการปฏริปูประเทศ (แผนระดบัที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป : แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 
  ประเด็นการปฏิรูป ยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษา 

1.4  แผนระดบัที ่3  
   1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
    ตัวช้ีวัด ร๎อยละของนักเรียนท่ีผํานการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรดีขึ้นไป 
      2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    

    มาตรฐานท่ี 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัด 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ผู๎เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคณุภาพตามหลักสตูร 

3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 แผนแมํบท 
4) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก สืบสาน รักษา ตํอยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมาเป็นหลักส าคญั 
5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล การแกไ๎ขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง – 
7) มติครม.ที่เกี่ยวข๎อง – 

สวํนที ่ 2  รายละเอยีดโครงการ 
2.1  หลกัการและเหตผุล 

รัฐบาลมียุทธศาสตร์พัฒนาประเทศวําด๎วยการเข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนา ตามแนวทางศาสตร์
พระราชา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักในภารกิจการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา ได๎ก าหนดให๎โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํ
สถานศึกษาเป็นพันธกิจส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ 2563 พันธกิจที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และพันธกิจกที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จึงตระหนักและเห็นความส าคัญ สํงเสริม
สนับสนุนให๎โรงเรียนในสังกัด จ านวน 199 โรงเรียนมีวิธีการ รูปแบบการจัดการที่เหมาะสม ปลูกจิตส านึก
และสร๎างองค์ความรู๎ให๎กับผู๎เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงพัฒนาสํงเสริมให๎
สถานศึกษาที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงในสังกัด จ านวน 124 โรงเรียนเป็นต๎นแบบสถานศึกษาพอเพียง 
เตรียมความพร๎อมเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา โรงเรียนที่
เตรียมความพร๎อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จ านวน 39 โรงเรียนพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ 
นวัตกรรมการบริหารจัดการ แหลํงเรียนรู๎ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด๎านการศึกษาสูํการปฏิบัติในโรงเรียน นักเรียนน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน และโรงเรียนใน
สังกัดอีก 18 โรงเรียนที่ไมํเข๎าเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาซึ่งต๎องด าเนินการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยํางยั่งยืน จึงจัดท าโครงการการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาให๎พร๎อมรับการประเมินเป็น
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สถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาพอเพียงต๎นแบบ และเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด๎านการศึกษา อยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
2.2 วตัถปุระสงค ์

2.2.1 เพื่อให๎โรงเรียนในสังกัดเป็นสถานศึกษาแบบอยํางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา 

2.2.2 เพื่อให๎โรงเรียนในสังกัดที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา และบูรณาการการน๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ 10 สูํการปฏิบัติ  

2.2.3 เพื่อสร๎างองค์ความรู๎และจิตส านึกในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนให๎กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดที่ขอรับการประเมินศูนย์การ
เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2.4 เพือ่สํงเสริม สนับสนุน และสร๎างจิตส านึกในปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎าน
การศึกษา และบูรณาการการน๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สูํการ
ปฏิบัติ 

 2.2.5 เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด๎านการจัดการแบบมีสํวน
รํวมในโรงเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา 

 2.2.6 เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ มีนวัตกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดที่เป็นสถานศึกษา
พอเพียงเตรียมความพร๎อมขอรับการประเมินศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎าน
การศึกษาและขยายองค์ความรู๎น ามาใช๎ประโยชน์อยํางเป็นรูปธรรม 

 2.2.7 เพื่อสร๎างเครือขํายความรํวมมือระหวํางโรงเรียน ชุมชน และหนํวยงานอื่น ให๎มีสํวนรํวมในการ
สนับสนุนการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาสูํการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยําง
ยั่งยืน 

  2.3 เปาูหมาย 
2.3.1 เปาูหมายเชงิผลผลติ (Output) 

1) โรงเรียนในสังกัดได๎รับการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอยํางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา 

2) โรงเรียนในสังกัดที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงได๎รับการพัฒนาพร๎อมรับการประเมินเป็นศูนย์
การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาและบูรณาการการน๎อมน าพระบรม
ราโชบายด๎านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สูํการปฏิบัติ  

3) โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดมีนโยบายสํงเสริมความรู๎และสร๎างจิตส านึก
ตามแนวคิดศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา 

4) โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดมีการบูรณาการการเรียนการสอนที่สอดแทรก
การจัดการเรียนรู๎ในสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎อง และสํงเสริมสนับสนุนการสร๎างพัฒนาสื่อการเรียนรู๎สูํ
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงอยํางยั่งยืน 

     2.3.2 เปาูหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome) 
1) โรงเรียนในสังกัดที่ยังไมํประเมนิสถานศึกษาพอเพียงไดร๎ับความรูค๎วามเข๎าใจเกี่ยวกับการ

ด าเนินงานสถานศึกษาแบบอยํางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และการบริหารจดัการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา 

2) โรงเรียนในสังกัดที่เป็นสถานศกึษาพอเพียงมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเป็นศูนย์
การเรยีนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาและบูรณาการการน๎อมน าพระบรม 
ราโชบายดา๎นการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สูํการปฏิบัต ิ 

3) โรงเรียนในสังกัดที่เป็นสถานศกึษาพอเพียงมีนโยบายสํงเสริมความรู๎และสร๎างจิตส านึกตาม
แนวคิดศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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4) โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงมีการบูรณาการการเรียนการสอนที่สอดแทรกการจัดการ
เรียนรู๎ในสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวขอ๎ง และสํงเสริมสนับสนุนการสร๎างพัฒนาสื่อการเรยีนรู๎สูํการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงอยํางยั่งยืน 

   2.4 ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั 
2.4.1 ผู๎บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดที่ประเมินตนเองเพื่อเข๎ารับการประเมิน

เป็นสถานศึกษาแบบอยํางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงได๎รับการพัฒนาให๎พร๎อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอยํางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 

2.4.2 ผู๎บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดที่ประเมินตนเองเพื่อเข๎ารับการประเมิน
เป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎พร๎อมรับการ
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา 

2.4.3 ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนผู๎โรงเรียนในสังกัดที่ขอรับการประเมินเป็น
สถานศกึษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาสามารถสร๎าง
องค์ความรู๎สามารถถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาและบูรณาการการ
น๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สูํการปฏิบัติ 

2.4.4 โรงเรียนในสังกัดที่เตรียมความพรอ๎มรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู๎ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา สร๎างเครือขํายความรํวมมือระหวํางโรงเรียน ชุมชน และ
หนํวยงานอ่ืน ให๎มีสํวนรํวมในการสนับสนุนสํงเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอพียงอยํางยั่งยืน 

2.4.5 โรงเรียนในสังกัดที่ขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา ได๎รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอ๎มรับการ
ประเมินอยํางมีประสิทธิภาพ 

2.4.6 ศึกษานิเทศก์ทุกคนได๎รับการพัฒนาเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานสํงเสริมสนับสนุนให๎โรงเรียน
เตรียมความพร๎อมรับการประเมินสถานศึกษาแบบอยํางการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแ๎ละการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) และศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด๎านการศึกษา 

    2.5 ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
2.5.1 ร๎อยละ 100 ของเรียนในสังกัดที่ขอรับการประเมินสถานศึกษาแบบอยํางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู๎และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎รับการพัฒนาให๎มีความพร๎อมเพื่อเข๎า
รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

2.5.2 ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การ
เรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาให๎พร๎อมรับได๎ประเมินตนเองเพื่อเข๎ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 

2.5.3 ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีนโยบายแนวทางการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา 

2.5.4 ร๎อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมีสํวนรํวม ตามแนวคิดศาสตร์
พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาสูํการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

2.5.5 โรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดขอรับการประเมินศูนย์การเรียนรู๎ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาอยํางน๎อยปีละ 1 โรงเรียน 
2.6 กลุมํเปาูหมาย/ผูไ๎ดร๎บัผลประโยชน ์

2.6.1 ผู๎บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 199 โรงเรียน 
2.6.2 ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จ านวน 25 คน 
2.6.3 โรงเรียนในสังกัดที่เป็นสถานศึกษาพอเพียง จ านวน 124 โรงเรียนและยังไมํได๎รับการประเมิน

เป็นสถานศึกษาพอเพียง จ านวน 39 โรงเรียน  
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2.7  พื้นทีด่ าเนนิการ  (ระบรุายละเอียดพื้นท่ีด าเนินการ )   
พื้นที่เขตบริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3                          

2.8  ระยะเวลาด าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 
วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ มกราคม 2564 วันสิ้นสุดโครงการ กันยายน 2564 

2.9  กจิกรรมและรายละเอยีดในการใชง๎บประมาณ   30,000  บาท       

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทางการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการพัฒนาสถานศึกษา
แบบอยํางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และการ
บริหารการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) และศูนย์การ
เรียนรูต๎ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎าน
การศึกษาแกํผู๎บริหารโรงเรียนในสงักัด จ านวน 
199 โรงเรียน (บูรณาการประชุมประจ าเดือนของ
ผู๎บริหาร) 

    ม.ค. – มี.ค. 
2564 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทางการ
ด าเนิน งานตามตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาสถานศึกษาแบบอยํางการจดักิจกรรมการ
เรียนรู๎และการบรหิารจดัการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา และการพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียงให๎พร๎อมรับการประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรูต๎ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด๎านการศึกษา จ านวน 163 โรงเรียน 
(ผู๎บริหาร ครผูู๎รับผิดชอบ และศึกษานิเทศก์) 

     ม.ค. – มี.ค. 
2564 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสถานศึกษาให๎พร๎อมรับ
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและการพัฒนา
เป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด๎านการศึกษา (กิจกรรมประเมินตนเอง/
ถอดบทเรียน/แลกเปลี่ยนเรียนรู๎/อบรมพัฒนา) 
เฉพาะโรงเรียนท่ีสมัครขอรับการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา) 

7,200 15,800   ม.ค. – มี.ค. 
2564 

กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ตดิตามการด าเนินงาน
การพัฒนาสถานศึกษาให๎พร๎อมรับการประเมิน
สถานศึกษาแบบอยํางการจดักิจกรรมการเรยีนรู๎
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)และ
สถานศึกษาท่ีขอรับการประเมินเปน็ศูนย์การ
เรียนรูต๎ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎าน
การศึกษา 

 6,000   ม.ค. 2564 – 
ก.ย. 2564 
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กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กิจกรรมที่ 5 สรปุการด าเนินงานการพัฒนา
สถานศึกษาให๎พร๎อมรับการประเมนิสถานศึกษา
พอเพียงและการพัฒนาเป็นศูนย์การเรยีนรู๎ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา 

 1,000   ส.ค. – ก.ย. 
2564 

รวมทัง้สิน้ 
7,200 22,800    

30,000  
(ขออนุมัติถัวจํายทุกรายการ) 
 

2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
        วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 30,000 บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงนโยบาย แนว
ทางการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดการ
พัฒนาสถานศึกษาด๎านการศึกษา 

     

กิจกรรมที่ 2  ประชุมชี้แจงนโยบาย 
แนวทางการด าเนิน งานตามตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
สถานศึกษาแบบอยํางการจดักิจกรรม
การเรยีนรู๎และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎าน
การศึกษา 

     

กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงนโยบาย แนว
ทางการด าเนิน งานตามตัวช้ีวัดของ
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
สถานศึกษาแบบอยํางการจดักิจกรรม
การเรยีนรู๎และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎าน
การศึกษา 

 23,000   23,000 

กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ตดิตามการ
ด าเนินงานการพัฒนาสถานศึกษาให๎
พร๎อมรับการประเมินสถานศึกษา
แบบอยํางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา 

 2,000 2,000 2,000 6,000 

กิจกรรมที่ 5 สรปุการด าเนินงานการ
พัฒนาสถานศึกษาให๎พร๎อมรบัการ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงและการ
พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู๎ตามหลกั

   1,000 1,000 
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แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด๎าน
การศึกษา 

รวม  25,000 2,000 3,000 30,000 
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โครงการตามแผนปฏบิตัิราชการ สนอง 
นโยบายที ่4 

ด๎านการสร๎างโอกาสในการเขา๎ถงึบรกิารการศกึษาทีม่คีณุภาพ  
มมีาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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ชื่อโครงการ     ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช๎ระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS 
หนวํยงานรบัผดิชอบ    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ   ช่ือ – นามสกลุ   นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา  โทรศัพท์ (มือถือ) 088 5614 367 
     โทรสาร 043 869 584  E-mail sukood@hotmail.com 
     ช่ือ – นามสกลุ  นายณัฐพล  ทวยลี       โทรศัพท์ (มือถือ) 093 4896 266 
     โทรสาร 043 869 584      E-mail  kalasin3ict@gmail.com  
     ช่ือ – นามสกลุ  นายนรากร  บุญเกิด     โทรศัพท์ (มือถือ) 098 9703 214 
     โทรสาร 043 869 584     E-mail  kalasin3ict@gmail.com  
     กลุํม  สํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร             กลุํม  ...................................................................................................          
สวํนที ่ 1  ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
             เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด๎านการพัฒนาและเสรมิสร๎างศักยภาพมนุษย ์

(1) เปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคณุภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร ์: การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต ,ชํวงวัยเรียน / วัยรุํน 
(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิ: เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎

สามารถใช๎ โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) จัดท าเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษา ในการวดัและประเมินผลการเรียนรูต๎ามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ของนักเรียนทุกระดับชั้น 

 1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่2) 
แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ๎
เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก๎ปญัหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีประสทิธิผลเพิ่มขึ้น มีนสิัยใฝเุรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัดของแผนแมํบทประเด็น :  
1. คะแนน PISA ด๎านการอําน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
2. อันดับขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศด๎านการศึกษา 

Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : 
 1. คะแนน PISA ด๎านการอําน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เฉลีย่ 470 คะแนน 
 2. นักเรียนมีขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศด๎านการศึกษา อันดับที่ 80 
แผนยํอย : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
เปูาหมายของแผนยํอย : คนไทยได๎รับการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรยีนรู๎ และ

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข๎าถึงการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวช้ีวัดของแผนยํอย :  
 1.สัดสํวนครูผาํนการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
 2. อัตราความแตกตํางของคะแนน PISA ในแตํละกลุํมโรงเรียนลดลง 
 3. อัตราการเข๎าเรียนสุทธิระดับมธัยมศึกษาตอนต๎น 
Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : 
 1. สัดสํวนครูผํานการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ ร๎อยละ 50 
 2. อัตราความแตกตํางของคะแนน PISA ในแตํละกลุํมโรงเรียนลดลง ลดลงร๎อยละ 10 
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 3. อัตราการเข๎าเรียนสุทธิระดับมธัยมศึกษาตอนต๎น ร๎อยละ 100 
องค์ประกอบ  : การบริหารจัดการระบบการเรียนรู ๎
ปัจจัย :.การติดตาม วัดและประเมนิผลทางการศึกษา 
แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย  : พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของผู๎เรียนทุกระดับการศึกษา 

รวมถึงจัดกิจกรรมเสรมิทักษะเพื่อพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยี
เข๎ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช๎เทคโนโลยสีนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู๎แบบใหมํในการพัฒนา
เนื้อหาและทักษะแบบใหมํ เทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต 
มีพลวัต มีปฏิสมัพันธ์ การเชื่อมตอํและมสีํวนรํวม 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ : ครูและบคุลากรทางการศึกษาให๎สามารถใช๎ โปรแกรมระบบ
บริหารจดัการผลการเรียน (School MIS) จัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ของ
นักเรียนทุกระดับช้ัน 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ : สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษา 
School MIS ไปประยุกต์ใช๎ในการบริหารจัดการสถานศึกษา มปีระสิทธิภาพมากขึ้น และจัดท า
ฐานข๎อมูลกลางให๎เป็นฐานเดียวกนัในการใช๎ ระบบโปรแกรม School MIS 

 1.3   แผนการปฏริปูประเทศ (แผนระดบัที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป : แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 

1.4  แผนระดบัที ่3  
   1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

นโยบายที่ 4  ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มคีุณภาพ มมีาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัด อัตราการเข๎าเรยีนของผู๎เรยีนแตํละระดับการศึกษาตํอประชากรกลุํมอายุ 
   2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจดัการศึกษา 
ตัวบํงช้ี สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ

ประกันคณุภาพการศึกษา 
3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 : แผนปฏิบตัิราชการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 

ประจ าปีการศึกษา 2564) 
4) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก : มุํงเน๎นการพัฒนาโรงเรยีนควบคูํกับการพัฒนาคร ู
5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล : การเตรียมคนไทยสูํศตวรรษที่ 21 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง - 
7) มติครม.ที่เกี่ยวข๎อง - 

สวํนที ่ 2  รายละเอยีดโครงการ 
2.1  หลกัการและเหตผุล 

 กระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนดแนวทางปฏิรูปและการพัฒนาการศึกษาตามจุดเน๎น 6 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด๎วย 1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ 2) การผลิตและพัฒนาครู 3) การทดสอบการประเมินการ
ประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 4) ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของการพัฒนาประเทศ 5) ICT เพื่อการศึกษา 6) การบริหารจัดการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีนโยบายสํงเสริมให๎ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษาในสังกัด น าระบบโปรแกรม การ
บริหารจัดการสถานศึกษา School MIS เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 
Communication Technology : ICT) มาประยุกต์ใช๎เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน โดยมุํงเน๎นให๎ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และผู๎ที่เกี่ยวข๎องในทุกระดับ
สามารถใช๎ โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) ของนักเรียนทุกระดับช้ัน และก าหนดให๎
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ทุกโรงเรียน ท าการบันทึกผลการเรียนประจ าปีการศึกษา เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาให๎แล๎วเสร็จภายในวันที่ 30 
กันยายน ของทุกปีนั้น ผํานโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (School MIS) ซึ่งโปรแกรมดังกลําวนอกจากใช๎บันทึก
ผลการเรียนแล๎ว ยังสามารถอ านวยความสะดวกให๎โรงเรียนในการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ได๎แกํ ปพ.1 
ปพ.2 ปพ.3 และปพ.7 ดังนั้น เพื่อลดภาระงานของโรงเรียนที่จะต๎องใช๎งานโปรแกรมอื่น ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระ
งาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จึงได๎ด าเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การใช๎ระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให๎สถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ใช๎เป็นข๎อมูลในการจัดท าระเบียบวําด๎วยการวัดและประเมินผลการเรียน
ของสถานศึกษา แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ในระดับช้ันเรียน และการจัดท าเอกสารหลักฐาน
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
2.2 วตัถปุระสงค ์

 2.2.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และใช๎ระบบโปรแกรม การ
ใช๎ระบบการบรหิารจดัการสถานศกึษา School MIS ได๎  

2.2.2 เพื่อพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการใช๎หลักสูตร
สถานศึกษา พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

2.2.3 เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผล การใช๎หลักสตูรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 ตาม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

2.2.4 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎สามารถใช๎ โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการ
เรียน (School MIS) จัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ในการวดัและประเมินผลการเรียนรู๎ตาม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ของนักเรียนทุกระดับชั้น  

  2.3  เปาูหมาย 
2.3.1   เปาูหมายเชงิผลผลติ (Output) 

ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 จ านวน 199 คน 
2.3.2 เปาูหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)   

1) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ทุกคน มีความรู๎ และสามารถเข๎าระบบ โปรแกรมการบรหิารจดัการผล
การเรยีน (School MIS ได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ  

2) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ทุกคน มีความรู๎ และสามารถเข๎าระบบ โปรแกรมการบรหิารจดัการผล
การเรยีน (School MIS ได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ  

3) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 สามารถใช๎ โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรยีน (School MIS) จัดท าเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษา ในการวดัและประเมินผลการเรียนรูต๎ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนทุกระดับช้ัน 

   2.4  ผลทีค่าดวาํจะไดร๎ับ 
 2.4.1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 199 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ทุกคน ด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
School MIS อยํางมีประสิทธิภาพ  

2.4.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ที่เข๎ารํวมโครงการ อบรมเชิงปฏิบตัิการ การใช๎ระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 
School MIS มีความรู๎และทักษะในการประยุกต์ใช๎โปรแกรม การบริหารจดัการสถานศึกษา School MIS 
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น าเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางการด าเนินงานการจัดการบรหิารสถานศึกษา ระบบ School MIS 
ไปประยุกต์ใช๎ในการจัดการบรหิารสถานศึกษาได๎  

2.4.3 โรงเรียนใน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ทุกโรงเรยีน 
สามารถใช๎ระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ให๎เกดิประสิทธิภาพมากขึ้น 

       2.5  ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 

เขต 3 จ านวน 199 คน 
   2.6  กลุมํเปาูหมาย/ผูไ๎ดร๎บัผลประโยชน ์

 2.6.1  ข๎าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ทุกคน มีความรู๎ และสามารถเข๎าระบบ โปรแกรมการบริหารจัดการผลการเรยีน School 
MIS ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

2.6.2 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 มีความรู๎ ความเขา๎ใจ ในการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 ตามหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

2.6.3 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 สามารถใช๎ โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรยีน School MIS จัดท าเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษา ในการวดัและประเมินผลการเรียนรูต๎ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551ของนักเรียนทุกระดับชั้น 

 2.7 พืน้ทีด่ าเนนิการ   
                        ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 อ าเภอห๎วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์                        
  2.8   ระยะเวลาด าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 
            วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2563 วันสิ้นสุดโครงการ ธันวาคม พ.ศ. 2563 

2.9 กจิกรรมและรายละเอยีดในการใช๎งบประมาณ   100,000    บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กิจกรรมที่  1  ประชุมเชิงปฏิบตัิการ การใช๎ระบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS 

 100,000   ต.ค.- ธ.ค.63 

รวมทัง้สิน้ 
 100,000    

100,000  
(ขออนมุตัถิวัจาํยทกุรายการ) 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
        วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  100,000  บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

กิจกรรมที่  1  ประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
การใช๎ระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษา School MIS 

100,000    100,000 

รวม 100,000    100,000 
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ชื่อโครงการ     ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรจัดท าข๎อมลูสารสนเทศ 
หนวํยงานรบัผดิชอบ    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ   ช่ือ – นามสกลุ   นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา  โทรศัพท์ (มือถือ) 088 5614 367 
     โทรสาร 043 869 584    E-mail sukood@hotmail.com 
     ช่ือ – นามสกลุ   นางเพ็ญศรี สังขเ์ผือก  โทรศัพท์ (มือถือ)  093 9326 415 
     โทรสาร 043 869 584    E-mail kalasin3ict@gmail.com 
     ช่ือ – นามสกลุ  นายณัฐพล  ทวยลี       โทรศัพท์ (มือถือ) 093 4896 266 
     โทรสาร 043 869 584    E-mail  kalasin3ict@gmail.com  
     ช่ือ – นามสกลุ  นายนรากร  บุญเกิด     โทรศัพท์ (มือถือ) 098 9703 214 
     โทรสาร 043 869 584    E-mail  kalasin3ict@gmail.com  
     กลุํม  สํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร         
สวํนที ่ 1  ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
             เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1) (ศึกษาจากเอกสาร สรุปยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด๎านการพัฒนาและเสรมิสร๎างศักยภาพมนุษย ์

(1) เปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ : สังคมไทยมีสภาพแวดล๎อมท่ีเอือ้และสนับสนุนตํอการ
พัฒนาคนตลอดชํวงชีวิต 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร ์: 
การสร๎างสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โดยกลุมํสารสนเทศ ส านักนโยบายและแผน จัดท าระบบและพัฒนาระบบบรหิารจดัการข๎อมลู
สารสนเทศ เพื่อใช๎ในการบันทึก ประมวลผล และรายงานผลข๎อมลูดา๎นการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งระบบ
ตําง ๆ เป็นระบบท่ีติดตั้งบน Web Application Server (โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ) ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี www.bopp-obec.info จะสามารถชํวยให๎การท างานของ
บุคลากรด๎านข๎อมูลใหเ๎ป็นไปอยาํงมีประสิทธิภาพ เพื่อให๎เข๎าใจหลักการของระบบบรหิารจดัการข๎อมลู
สารสนเทศ โดยให๎หนํวยงานในสังกัดใช๎ เพื่อการบริหารจัดการข๎อมลูสารสนเทศ 

 1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่2) 
แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ : บริการของรัฐมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ี

ยอมรับของผู๎ใช๎บริการ 
ตัวช้ีวัดของแผนแมํบทประเด็น : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการของภาครัฐ 
Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการของ

ภาครัฐเพิม่ขึ้น 
แผนยํอย : การพัฒนาระบบบรหิารงานภาครัฐ 
เปูาหมายของแผนยํอย : ภาครัฐมขีีดสมรรถนะสูงเทียบเทํามาตรฐานสากลและมคีวามคลํองตัว 
ตัวช้ีวัดของแผนยํอย :  
    1. ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) 
 2. สัดสํวนของหนํวยงานท่ีบรรลผุลสัมฤทธ์ิอยํางสูงตามเปาูหมาย 
Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ :  
 1. ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) เพิ่มขึ้น 
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 2. สัดสํวนของหนํวยงานท่ีบรรลผุลสัมฤทธ์ิอยํางสูงตามเปาูหมายสูงขึ้น 
องค์ประกอบ  : ศักยภาพบุคลากร 
ปัจจัย :. ทัศนคติในการท างานของบุคลากรทุกระดับ 
แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย  : พัฒนาหนํวยงานภาครัฐให๎เปน็ “ภาครัฐทันสมยั เปิดกว๎าง 

เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ มีความคุ๎มคํา เทียบได๎กับ
มาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล๎อมในการปฏบิัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซ๎อนและทันการ
เปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทัล การพัฒนาให๎มีการน าข๎อมลูและข๎อมูล
ขนาดใหญํมาใช๎ในการพัฒนานโยบาย การตดัสินใจ การบริหารจัดการ การให๎บริการ และการ
พัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเช่ือมโยงการท างานและข๎อมลูระหวํางองค์กรทั้งภายในและ
ภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร๎างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช๎รํวมกันเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการเข๎าถึงข๎อมูลทีส่ะดวกและรวดเร็ว เช่ือมโยงข๎อมูลของหนํวยงานภาครัฐให๎มี
มาตรฐานเดียวกันและข๎อมลูระหวาํงหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง ตลอดจนเพื่อให๎ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน 
และผูป๎ระกอบการสามารถใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลในการขยายโอกาสทางการค๎าทั้งในประเทศ
และตํางประเทศ 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
จัดท าระบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการข๎อมูลสารสนเทศ เพื่อใช๎ในการบันทึก ประมวลผล 
และรายงานผลข๎อมูลด๎านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเผยแพรํข๎อมลูเพื่อให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียหรือผู๎
ที่สนใจน าไปใช๎ประโยชน ์

การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 มีข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) เพื่อใช๎เป็น
ข๎อมูลสารสนเทศ และใช๎ประกอบการจัดสรรงบประมาณของ สพฐ.  

 1.3   แผนการปฏริปูประเทศ (แผนระดบัที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป : แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 

1.4  แผนระดบัที ่3  
   1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

นโยบายที่ 4  ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มคีุณภาพ มมีาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   

ตัวช้ีวัด 4 ร๎อยละของนักเรียนท่ีไดร๎ับเงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐานส าหรบันักเรียนยากจน 
   2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจดัการศึกษา 
ตัวบํงช้ี 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอยํางได ๎

3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560  - 
4) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก  - 
5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล  - 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง  - 
7) มติครม.ที่เกี่ยวข๎อง  - 

สวํนที ่ 2  รายละเอยีดโครงการ 
2.1  หลกัการและเหตผุล 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุํมสารสนเทศ ส านักนโยบายและแผน ได๎ออกแบบ 
จัดท าระบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการข๎อมูลสารสนเทศ เพื่อใช๎ในการบันทึก ประมวลผล และรายงานผล
ข๎อมูลด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งระบบตําง ๆ เป็นระบบที่ติดตั้งบน Web Application Server (โปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บ) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ www.bopp-obec.info จะสามารถชํวย
ให๎การท างานของบุคลากรด๎านข๎อมูลให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อให๎เข๎าใจหลักการของระบบบริหาร
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จัดการข๎อมูลสารสนเทศ โดยให๎หนํวยงานในสังกัดใช๎ เพื่อการบริหารจัดการข๎อมูลสารสนเทศ ดังนี้ 1.1 การ
จัดเก็บข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) โดยท าการปรับปรุงข๎อมูลนักเรียน
รายบุคคลจ านวน 3 ครั้งคือ ข๎อมูลนักเรียนรายคนภาคเรียนที่ 1 (ข๎อมูล ณ 10 มิถุนายน) ข๎อมูลนักเรียน
รายบุคคลภาคเรียนที่ 2 (ข๎อมูล ณ 10 พฤศจิกายน) เพื่อน าข๎อมูลไปจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน และ
ข๎อมูลสิ้นปีการศึกษา (ข๎อมูล ณ 31 มีนาคม) 1.2 การจัดเก็บข๎อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
การศึกษา (Education Management Information System: EMIS) เป็นระบบเก็บข๎อมูลด๎านเทคโนโลยีใน
โรงเรียนระบบจัดเก็บข๎อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC), ระบบจัดเก็บข๎อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ๎าง 
ลูกจ๎างตําง ๆ ทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณ ที่มีอยูํในโรงเรียน ณ ปัจจุบัน 1.3 ระบบจัดเก็บข๎อมูล
สิ่งกํอสร๎าง (B-OBEC), ข๎อมูลตามแบบสอบถามการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All: EFA) ซึ่งข๎อมูลจะ
น าไปประกอบการจัดสรรงบประมาณตํางๆ และประกอบการท าตัวช้ีวัดค ารับรองของกลุํมพัฒนาระบบบริหาร 
(กพร.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให๎การด าเนินการจัดเก็บข๎อมูลดังกลําว มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามปฏิทินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดถูกต๎อง และ
เสร็จทันเวลา จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรจัดท าข๎อมูลสารสนเทศ เพื่อช้ีแจงแนวทาง สร๎างความรู๎
ความเข๎าใจในการจัดเก็บข๎อมูลที่ถูกต๎อง   
2.2 วตัถปุระสงค ์

2.2.1 เพื่อให๎บุคลากรในสถานศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจสามารถจัดเก็บข๎อมูลนักเรียนรายบุคคล 
ข๎อมูลบุคลากรและข๎อมูลด๎านตํางๆ ได๎ครบถ๎วน  

2.2.2 เพื่อให๎ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีข๎อมลูสารสนเทศของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่ถูกต๎องตรงตามความ
เป็นจริง  

2.2.3 เพื่อให๎สถานศึกษาและส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีเอกสาร
ข๎อมูลสารสนเทศ เพ่ือวางแผนการบริหารการจดัการศึกษา การจัดสรรงบประมาณ และเผยแพรํแกํ
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 

  2.3  เปาูหมาย 
2.3.1   เปาูหมายเชงิผลผลติ (Output) 

บุคลากร ครู และเจ๎าหน๎าท่ี ท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศของโรงเรียน โรงเรียน
ละ 1 คน จากจ านวนโรงเรียนในสงักัด จ านวน 199 โรงเรียน 

   2.3.2   เปาูหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)   
1) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 และโรงเรียนในสังกัดมีและใช๎ข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ

การบริหารจัดการศึกษา ร๎อยละ100  
2) ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาสามารถจัดท าข๎อมูลในระบบเสร็จทนัตามก าหนด 

   2.4  ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด มีข๎อมูล

สารสนเทศ ถูกต๎องครบถ๎วนตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโรงเรียน
ในสังกัดทุกโรงเรยีน ไดร๎ับการจัดสรรงบประมาณครบทุกโรงเรียน  

       2.5  ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
 2.5.1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 และโรงเรียนในสังกัดมีและใช๎ข๎อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการ

บริหารจดัการศึกษา ร๎อยละ100  
2.5.2 ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาสามารถจัดท าข๎อมลูในระบบเสรจ็ทันตามก าหนด 

   2.6  กลุมํเปาูหมาย/ผูไ๎ดร๎บัผลประโยชน ์
 2.6.1 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 2.6.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
2.6.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
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 2.7 พืน้ทีด่ าเนนิการ  (ระบุรายละเอียดพื้นท่ีด าเนินการ )   
                        ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 อ าเภอห๎วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์                     
  2.8   ระยะเวลาด าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 
            วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  วันสิ้นสุดโครงการ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

2.9 กจิกรรมและรายละเอยีดในการใช๎งบประมาณ   80,000    บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กิจกรรมที่  1 
  - เสนอขออนุมัตโิครงการ 
  - แตํงตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน        

     
พ.ค. 64 
พ.ค. 64 

กิจกรรมที่  2 
  3. ด าเนินการตามโครงการโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาบคุลากรจัดท าขอ๎มูลสารสนเทศ  
   1. ระบบจัดเก็บข๎อมูลนักเรียน DMC 
   2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร EMIS 
   3. ระบบข๎อมลูสิ่งกํอสร๎าง B-OBEC 
   4. ระบบปัจจยัพื้นฐานนักเรยีนยากจน CCT 
แบํงเป็น 3 รุํน การอบรม 
รุํนที่ 1 กลุํมสถานศึกษาท่ี 1,3,4,5  จ านวน 69 คน
รุํนที่ 2 กลุํมสถานศึกษาท่ี 2,7,9     จ านวน 65 คน
รุํนที่ 3 กลุํมสถานศึกษาท่ี 6,8,10   จ านวน 65 คน 
 - คําอาหารผู๎เข๎ารับการประชุม 
 (199 คน X 120 บาท X 1 มื้อ) 
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่มผู๎เขา๎รับการประชุม 
 (199คน X 35 บาท X 2 มื้อ) 
 - คําอาหารเจ๎าหน๎าที/่วิทยากร 
 (15 คน X 120 บาท X 3 มื้อ) 
 - คําอาหารและเครื่องดื่มเจ๎าหน๎าที่/วิทยากร 
 (15 คน X 35 บาท X 6 มื้อ) 
 - คําสมนาคุณวิทยากร 
 - คําเปิดโครงการ 
 - คําปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 - คําวัสดุอุปกรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,800 
1,800 

21,000 
120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,880 
 

13,930 
 

5,400 
 

3,150 
 
 
 

   
พ.ค.64 – มิ.ย.

64 

รวมทัง้สิน้ 
33,720 46,280    

80,000  
 (ขออนมุตัถิวัจาํยทุกรายการ) 
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2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
        วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 80,000  บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรจดัท าข๎อมูลสารสนเทศ 

  80,000  80,000 

รวม   80,000  80,000 
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ชื่อโครงการ  ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ และระบบสารสนเทศ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 

หนวํยงานรบัผดิชอบ    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ   ช่ือ – นามสกลุ   นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา  โทรศัพท์ (มือถือ) 088 5614 367 
     โทรสาร 043 869 584      E-mail sukood@hotmail.com 
     ช่ือ – นามสกลุ  นายณัฐพล  ทวยลี       โทรศัพท์ (มือถือ) 093 4896 266 
     โทรสาร 043 869 584      E-mail  kalasin3ict@gmail.com  
     ช่ือ – นามสกลุ  นายนรากร  บุญเกิด     โทรศัพท์ (มือถือ) 098 9703 214 
     โทรสาร 043 869 584      E-mail  kalasin3ict@gmail.com  
     กลุํม สํงเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร         
สวํนที ่ 1  ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
             เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงผลสมัฤทธ์ิและ
ผลประโยชน์สํวนรวม ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
โปรํงใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร ์: ภาครัฐมีความทันสมัย 
(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : มีการจัดท าเว็บไซต์และปรับปรุงข๎อมลูให๎เป็น

ปัจจุบันทันสมัย ทันตํอเหตุการณ์ เพื่อให๎ข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ประชาชน ได๎รบัรับข๎อมลูขําวสารได๎อยํางรวดเร็วมี 

 1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่2) 
แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ : บริการของรัฐมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ี

ยอมรับของผู๎ใช๎บริการ 
ตัวช้ีวัดของแผนแมํบทประเด็น : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการของภาครัฐ 
Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการของ

ภาครัฐ ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 85 
แผนยํอย : การพัฒนาระบบบรหิารงานภาครัฐ 
เปูาหมายของแผนยํอย : ภาครัฐมขีีดสมรรถนะสูงเทียบเทํามาตรฐานสากลและมคีวามคลํองตัว 
ตัวช้ีวัดของแผนยํอย :  

1) ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) 
2) สัดสํวนของหนํวยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิอยํางสูงตามเปาูหมาย 

Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ :  
1) ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) อยูํในระดับ 2  
2) สัดสํวนของหนํวยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิอยํางสูงตามเปาูหมาย ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 

องค์ประกอบ  : ศักยภาพองค์กร 
ปัจจัย : เทคโนโลยีการบริหารจัดการภาคในองค์กร (Enterprise Resource Planning) 
แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย  : พัฒนาหนํวยงานภาครัฐให๎เปน็ “ภาครัฐทันสมยั เปิดกว๎าง 

เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ มีความคุ๎มคํา เทียบได๎กับ
มาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล๎อมในการปฏบิัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซ๎อนและทันการ
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เปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทัล การพัฒนาให๎มีการน าข๎อมลูและข๎อมูล
ขนาดใหญํมาใช๎ในการพัฒนานโยบาย การตดัสินใจ การบริหารจัดการ การให๎บริการ และการ
พัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเช่ือมโยงการท างานและข๎อมลูระหวํางองค์กรทั้งภายในและ
ภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร๎างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช๎รํวมกันเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการเข๎าถึงข๎อมูลทีส่ะดวกและรวดเร็ว เช่ือมโยงข๎อมูลของหนํวยงานภาครัฐให๎มี
มาตรฐานเดียวกันและข๎อมลูระหวาํงหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง ตลอดจนเพื่อให๎ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน 
และผูป๎ระกอบการสามารถใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลในการขยายโอกาสทางการค๎าทั้งในประเทศ
และตํางประเทศ 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ :  บุคลากรสามารถจัดท าเว็บไซต์และปรับปรุงข๎อมูลให๎เป็น
ปัจจุบันทันสมัย ทันตํอเหตุการณ์ เพื่อให๎ข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน 
ได๎รับรับข๎อมลูขําวสารได๎อยํางรวดเร็ว 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ : ผู๎มสีํวนได๎สํวนเสยีไดร๎ับข๎อมูลขําวสาร ทาง
ราชการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 อยํางรวดเร็ว ถูกต๎อง 
และโปรํงใส 

 1.3   แผนการปฏริปูประเทศ (แผนระดบัที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป : แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 

เปูาหมายรวม : ปรับปรุงระบบการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพของการใช๎ทรัพยากร เพิ่มความคลํองตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร๎างเสรมิธรรมาภิบาล 

1.4  แผนระดบัที ่3  
   1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

นโยบายที่ 4  ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มคีุณภาพ มมีาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   

ตัวช้ีวัด 4 ร๎อยละของนักเรียนท่ีไดร๎ับเงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐานส าหรบันักเรียนยากจน 
   2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจดัการศึกษา 
ตัวบํงช้ี 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความส าเร็จและเป็นแบบอยํางได ๎

3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560  - 
4) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก  พัฒนาโครงสร๎างและระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ

สมัยใหม ํ
5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล  การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชน 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง  - 
7) มติครม.ที่เกี่ยวข๎อง  - 

สวํนที ่ 2  รายละเอยีดโครงการ 
2.1  หลกัการและเหตผุล 

ตามที่คณะกรรมการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีนโยบายต๎องการ
พัฒนาการให๎บริการแกํข๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป อยํางมีประสิทธิภาพ ตามแผน
เชิงยุทธศาสตร์พัฒนานวัตกรรมภาครัฐ เพื่อสนับสนุนงานให๎บริการหรือเพิ่มชํองทางให๎บริการส าหรับประชาชน 
โดยให๎กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีการจัดท าเว็บไซต์และปรับปรุงข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบันทันสมัย ทันตํอเหตุการณ์ 
เพื่อให๎ข๎าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ได๎รับรับข๎อมูลขําวสารได๎อยํางรวดเร็ว เพื่อให๎การ
ด าเนินงานเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร โดยมีระบบ  IT มาใช๎เพิ่มประสิทธิภาพอยํางสม่ าเสมอ ตํอเนื่องจึงจัดท า
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564      
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2.2 วตัถปุระสงค ์
2.2.1 เพื่อให๎ได๎รับข๎อมูลขําวสาร ทางราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 3 อยํางรวดเร็ว ถูกต๎อง และโปรํงใส 
2.2.2 เพื่ออ านวยวาสะดวกแกํผู๎ใช๎บริการอยํางมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามยุทธศาสตร์พัฒนา

นวัตกรรมบริหารภาครัฐ สนับสนนุการให๎บริการ และเพิ่มชํองทางให๎บริการ 
2.2.3 เพื่อให๎ผู๎ใช๎งานมีสํวนรํวมในการแสดงความเห็นในลักษณะโต๎ตอบกับส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เพื่อน าข๎อมูลที่ไดร๎ับมาปรับปรุงแก๎ไขตํอไป 
 2.2.4 เพื่อให๎บุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ทราบ

ขําวสาร และแลกเปลี่ยนองค์ความรู๎ในองค์กร 
2.3  เปาูหมาย 

2.3.1   เปาูหมายเชงิผลผลติ (Output) 
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ ์เขต 3  จ านวน  50 คน สามารถจัดเก็บและเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ข๎อมลูการให๎บริการ และมีแบบฟอรม์ให๎สามารถดาวน์โหลดได๎  

   2.3.2   เปาูหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)   
หนํวยงานราชการและเจ๎าหน๎าท่ีได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจในเกี่ยวกบัเผยแพรํข๎อมูล ขําวสาร 

รวมทั้งอ านวยความสะดวกให๎กับผูใ๎ช๎งานและมีความทันสมัยทันตํอเหตุการณ ์
   2.4  ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั 

2.4.1 ได๎รับข๎อมูลขําวสาร ทางราชการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 
3 อยํางรวดเร็ว ถูกต๎อง และโปรํงใส 

2.4.2 อ านวยวาสะดวกแกํผู๎ใช๎บรกิารอยํางมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์พัฒนา
นวัตกรรมบริหารภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการให๎บริการ และเพิ่มชํองทางให๎บริการ 

2.4.3 ผู๎ใช๎งานมีสํวนรํวมในการแสดงความเห็นในลักษณะโต๎ตอบกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เพื่อน าข๎อมูลที่ไดร๎ับมาปรับปรุงแก๎ไขตํอไป 

2.4.4 บุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ทราบขําวสาร 
และแลกเปลีย่นองค์ความรู๎ในองคก์ร        
2.5  ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 

 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3  สามารถจดัเก็บและเผยแพรํข๎อมูลขําวสาร ข๎อมลูเกี่ยวกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ข๎อมูลการ
ให๎บริการ และมีแบบฟอรม์ให๎สามารถดาวน์โหลดได ๎

   2.6  กลุมํเปาูหมาย/ผูไ๎ดร๎บัผลประโยชน ์
 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 3 ทุกคน  มีความรู๎ และใช๎งานระบบได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2.7 พืน้ทีด่ าเนนิการ  (ระบุรายละเอียดพื้นท่ีด าเนินการ )   

ห๎องประชุมหยาดผึ้ง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  อ าเภอห๎วยผึ้ง 
จังหวัดกาฬสินธุ ์
2.8   ระยะเวลาด าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 

            วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ 4 มกราคม 2564 วันสิ้นสุดโครงการ 26 กุมภาพันธ์ 2564 
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2.9 กจิกรรมและรายละเอยีดในการใช๎งบประมาณ  20,000  บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กิจกรรมที่  1 อบรมเชิงปฏิบตัิการในการใช๎งาน
เว็บไซตส์ านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าเวบ็ไซต ์
2. เสนอโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต ์
3. ก าหนดกกรอบและมาตรฐานเวบ็ไซต ์
4. ประสานวิทยาการ 
5. ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
6. ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช๎งาน
เว็บไซตส์ านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  - คําอาหารกลางวันผู๎เข๎าอบรม      
(50 คน X 120 X 1 มื้อ) 
  - คําอาหารวํางและเครื่องดื่มผู๎เขา๎อบรม    
(50 คน X 35 X 2 มื้อ) 
  - คําอาหารกลางวันวิทยากรและเจ๎าหน๎าท่ี  
(10 คน X 120 X 2 มื้อ) 
  - คําอาหารวํางและเครื่องดื่มวิทยากรและ
เจ๎าหน๎าท่ี (10 คน X 35 X 4 มื้อ) 
  - คําตอบแทนวิทยากร (5คน X 600 X2 วัน) 
  - คําที่พักวิทยากร 
  - คําเดินทางวิทยากร (106x2x4) 
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มกราคม  
2564 

- 
กุมภาพันธ์ 

2564 

รวมทัง้สิน้ 
6,600 13,300  848  

20,748  
ขอเบกิเพยีง 20,000  บาท (สองหมืน่บาทถ๎วน) 
(ขออนมุตัถิวัจาํยทกุรายการ) 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
        วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  20,000 บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการในการ
ใช้งานเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

 
20,000   20,000 

รวม  20,000   20,000 
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โครงการตามแผนปฏบิตัิราชการ สนอง 
นโยบายที ่5 

ด๎านการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคณุภาพชวีิตทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ๎ม 
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ชื่อโครงการ     ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล๎อมพัฒนาสภาพแวดลอ๎ม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
หนวํยงานรบัผดิชอบ    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ   ช่ือ – นามสกลุ ส.ท.เกรียงไกร  เพียรสร๎างสรร  โทรศัพท์ (มือถือ) 082 1205 208     โทรสาร...............................  E-mail……….………………….……………….……………………….….. 
     โทรสาร 04 3869 104  E-mail  plan.kalasinthree@gmail.com  
            กลุํม  อ านวยการ     
สวํนที ่ 1  ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
             เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงผลสมัฤทธ์ิและ
ผลประโยชน์สํวนรวม ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
โปรํงใส 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร ์:  
ภาครัฐท่ียดึประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และให๎บริการอยํางสะดวก

รวดเร็ว โปรํงใส 
การให๎บริการสาธารณะของภาครฐัได๎มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน๎าของภูมิภาค 

(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : พัฒนาคุณภาพการใหบ๎ริการ สร๎างความพึงพอใจ 
เกิดความสวยงาม สะอาด รมํรื่น ปลอดภัย และเป็นเเบบอยาํงที่ดีในการพัฒนาองค์กร 

 1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่2) 
แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ : บริการของรัฐมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ี

ยอมรับของผู๎ใช๎บริการ 
ตัวช้ีวัดของแผนแมํบทประเด็น : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการของภาครัฐ 
Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการของ

ภาครัฐเพิม่ขึ้น 
แผนยํอย : แผนยํอยการพัฒนาบรกิารประชาชน 
เปูาหมายของแผนยํอย : งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทลัเพิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัดของแผนยํอย : สัดสํวนความส าเร็จของกระบวนงานท่ีได๎รับการปรับเปลี่ยนใหเ๎ป็นดิจิทลั 
Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : สัดสํวนความส าเร็จของกระบวนงานท่ีได๎รับการ

ปรับเปลีย่นให๎เป็นดจิิทัลเพิ่มขึ้น 
องค์ประกอบ  : ภาพแวดล๎อมท่ีเอือ้ตํอการเป็นดจิิทัล (Digital Ecosystem) 
ปัจจัย :. ระบบข๎อมูลดจิิทัล เพื่อวิเคราะห์ วางแผนตัดสินใจเชิงนโยบายและ/หรือพัฒนาบริการตําง ๆ 

ให๎กับประชาชน 
แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย  : พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกในการ

ให๎บริการประชาชน ผู๎ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจดัสรรรูปแบบบริการให๎มคีวาม
สะดวก มีการเช่ือมโยงหลายหนํวยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตาม
ความต๎องการของผู๎รับบริการ รวมทั้งอ านวยความสะดวกทางการคา๎ การลงทุน และการด าเนิน
ธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตตําง ๆ การใหบ๎ริการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล๎องกับมาตรฐานสากล 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ : สร๎างความพึงพอใจให๎แกํผู๎รบับริการ ด๎วยการจดัสถานท่ีให๎
สวยงาม สะอาด รํมรื่น ปลอดภัย และเป็นเเบบอยํางท่ีดีในการพัฒนาองค์กร 
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การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ : อ านวยความสะดวกให๎แกํผู๎รับบริการ 
 1.3   แผนการปฏริปูประเทศ (แผนระดบัที่ 2) 

  เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป : แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 
1.4  แผนระดบัที ่3  

   1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
นโยบายที่ 5 ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร๎อยละของนักเรียนไดร๎ับการสํงเสริมให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ความตระหนัก ในการ

อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
   2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรสูํความเป็นเลิศ 
ตัวบํงช้ีที่ 1 การบริหารจัดการที่ด ี

3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 : แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

4) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก - 
5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล - 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง - 
7) มติครม.ที่เกี่ยวข๎อง - 

สวํนที ่ 2  รายละเอยีดโครงการ 
2.1  หลกัการและเหตผุล 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นหนํวยงานทางการศึกษา มีโรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 199 โรงเรียน และเป็นหนํวยงานที่ให๎บริการแกํข๎าราชการครู ประชาชนที่มาติดตํอราชการ เป็น
จ านวนมาก เพื่อเป็นแบบอยํางในการพัฒนาส านักงานนําอยูํ มีสิ่งแวดล๎อมที่ดี จึงต๎องมีการปรับปรุงพัฒนาให๎ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให๎เกิดความรวดเร็ว ลดคําใช๎จําย ลดปัญหา ท าให๎เกิดภาพรวม
ที่ดี เน๎นความพึงพอใจของผู๎มาใช๎บริการ สถานที่สวยงาม สะอาด รํมรื่น ปลอดภัย   
2.2 วตัถปุระสงค ์

2.2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการให๎บริการตํอผู๎มารับบริการ  
2.2.2 เพื่อสร๎างความพึงพอใจของครูที่ใช๎บริการ  
2.2.3 เพื่อเกิดความสวยงาม สะอาด รํมรื่น ปลอดภัย ท้ังผู๎ให๎บริการ และผู๎ใช๎บริการ  
2.2.4 เพื่อเป็นแบบอยํางท่ีดีในการพัฒนาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

2.3  เปาูหมาย 
2.3.1 เปาูหมายเชงิผลผลติ (Output) 

1) ซํอมแซมปรับปรุงภมูิทัศน์รอบ ๆ ส านักงานให๎รํมรื่นสวยงาม เป็นภาพลักษณ์ทีด่ี  
2) ซํอมแซมสวนหยํอมทั้งภายในและภายนอกอาคารใหส๎วยงาม 

   2.3.2   เปาูหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)   
1) ท าให๎ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจสภาพสิ่งแวดล๎อมท่ีด ี
2) ท าให๎บรรยากาศท่ีดีในการท างานในหมูํของบุคลากรอยํางมคีวามสุข สํงเสริมในด๎าน

บริการ    
2.4  ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั  

2.4.1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผูม๎าติดตํอราชการมีความพึงพอใจ 
2.4.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มภีาพลักษณ์ทีด่ี มีความสะดวกใน

การรับบริการ เชิงคุณภาพ 
2.4.3 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู๎มาติดตอํราชการมีความพึงพอใจและมี

ความสะดวกในการตดิตํอราชการอาคารสวยงาม รํมรื่น นําอยูํนํามอง  
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2.4.4 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มภีาพลักษณ์ทีด่ี มีความสะดวกใน
การรับบริการ  

       2.5  ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
 2.5.1 ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจสภาพสิ่งแวดล๎อมท่ีดเีพิ่มขึ้น 
2.5.2 บุคลากรท างานอยํางมีความสุข และให๎บริการแกผํู๎รับบริการอยํางมีความสุขเพิ่มขึ้น 

   2.6  กลุมํเปาูหมาย/ผูไ๎ดร๎บัผลประโยชน ์
 2.6.1 ผู๎มามาขอรับบริการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 2.6.2 บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 2.7 พืน้ทีด่ าเนนิการ  (ระบุรายละเอียดพื้นท่ีด าเนินการ )   
                        ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 อ าเภอห๎วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์                     
  2.8   ระยะเวลาด าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 
            วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2563 วันสิ้นสุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2564 

2.9 กจิกรรมและรายละเอยีดในการใช๎งบประมาณ   100,000    บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กิจกรรมที่  1 ปรับปรุงภมูิทัศน์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
ครั้งท่ี 1 

 50,000   ต.ค.-ธ.ค.63 

กิจกรรมที่  2 ปรับปรุงภมูิทัศน์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ครั้งท่ี 2 

 15,000   ม.ค.- มี.ค.64 

กิจกรรมที่  3 ปรับปรุงภมูิทัศน์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
ครั้งท่ี 3 

 20,000   เม.ย.- มิ.ย. 64 

กิจกรรมที่  4 ปรับปรุงภมูิทัศน์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
ครั้งท่ี 4 

 15,000   ก.ค.- ก.ย.64 

รวมทัง้สิน้ 
 100,000    

100,000  
(ขออนมุตัถิวัจาํยทกุรายการ) 
 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
        วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  100,000  บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

กิจกรรมที่  1 ปรับปรุงภมูิทัศน์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
ครั้งท่ี 1 

50,000    50,000 

กิจกรรมที่  2 ปรับปรุงภมูิทัศน์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

 15,000   15,000 
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แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ครั้งท่ี 2 
กิจกรรมที่  3 ปรับปรุงภมูิทัศน์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
ครั้งท่ี 3 

  20,000  20,000 

กิจกรรมที่  4 ปรับปรุงภมูิทัศน์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
ครั้งท่ี 4 

   15,000 15,000 

รวม 50,000 50,000 20,000 15,000 100,000 
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ชื่อโครงการ     เสรมิสร๎างการบรหิารจดัการขยะอยํางเป็นระบบเพื่อเสริมสร๎างคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
     กับสิ่งแวดล๎อมสูํการปฏิบัติอยาํงยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพื้นท่ี 
     การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3      
หนวํยงานรบัผดิชอบ    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ   ช่ือ – นามสกลุ นางราตรี  พูลพัฒน์   โทรศัพท์ (มือถือ) 095 6703482 
     โทรสาร 043-869583  E-mail   - 
     ช่ือ – นามสกลุ นางสาวกิตติยา  ศรีวรขันธุ์  โทรศัพท์ (มือถือ)  088 5924258 
     โทรสาร 043-869583     E-mail  khim-kittiya@hotmail.com     กลุํม  อ านวยการ  
สวํนที ่ 1  ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
             เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1) (ศึกษาจากเอกสาร สรุปยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

(1) เปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ : ใช๎ประโยชน์และสรา๎งการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมใหส๎มดลุภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร ์:เพิ่มประสิทธิภาพการใช๎พลังงานโดยลดความเข๎มข๎นของการใช๎
พลังงาน 

(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ :สร๎างความรู๎ความเข๎าใจด๎านพลังงานทดแทนและ
การใช๎พลังงานอยํางถูกต๎องมีประสิทธิภาพ ลดคําใช๎จํายด๎านพลังงานในสถานศึกษา และ
เป็นเครือขํายในการขยายผลสูํที่อยูํอาศัยของเยาวชนและชุมชน อันจะเกิดผลดีโดยรวมตํอ
ระบบการจัดสรรทรัพยากรด๎านพลังงานของประเทศ เป็นการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

 1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่2) 
แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ประเด็นโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบโลจสิติกส์ และดิจิทัล 
เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ : ความสามารถในการแขํงขันด๎าน โครงสร๎างพื้นฐาน

ของประเทศดีขึ้น 
ตัวช้ีวัดของแผนแมํบทประเด็น :อันดับความสามารถในการแขํงขันดา๎นโครงสร๎างพื้นฐาน 
Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ :อันดับความสามารถในการแขํงขันด๎านโครงสร๎าง

พื้นฐาน 
แผนยํอย : แผนยํอยโครงสร๎างพื้นฐานด๎านพลังงาน 
เปูาหมายของแผนยํอย : การใช๎พลังงานทดแทนท่ีผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น 
ตัวช้ีวัดของแผนยํอย : สัดสํวนของการใช๎พลังงานทดแทนท่ีผลิตไดภ๎ายในประเทศ ในการผลติไฟฟูา 

ความร๎อน และเช้ือเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยร๎อยละของพลังงานขั้นสุดท๎าย) 
Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : สัดสํวนของการใช๎พลังงานทดแทนท่ีผลิตได๎

ภายในประเทศ ในการผลิตไฟฟูา ความร๎อน และเช้ือเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยร๎อยละของพลังงานขั้น
สุดท๎าย) 

องค์ประกอบ  : การสํงเสริมและพฒันาด๎านพลังงานทดแทนในรูปแบบไฟฟูา ความร๎อน และ
เชื้อเพลิงชีวภาพ 

ปัจจัย : การบริหารจดัการวตัถุดิบที่ใช๎ในการผลิตพลังงานทดแทน 
แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย  : สนับสนุนการผลิตและการใช๎พลังงานทดแทนท้ังพลังงานไฟฟูา 

พลังงานความร๎อนและเช้ือเพลิงชีวภาพตามศักยภาพของแหลํงเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ี ปรับปรุง
โครงสร๎างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิตและใช๎พลังงานทดแทนอยํางเพียงพอ โดยค านึงถึงต๎นทุนคํา
พลังงานท่ีเหมาะสม เปิดโอกาสใหผ๎ู๎ใช๎ไฟฟูาสามารถลงทุนผลิตไฟฟูาใช๎ได๎เอง และขายไฟฟูา
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สํวนเกินเข๎าสูํระบบได๎ โดยไมํกระทบราคารับซื้อและเงื่อนไขอื่น ๆ ในทางลบตํอผู๎ใช๎ไฟฟูารายอื่น 
ๆ และตํอระบบไฟฟูาโดยรวม รวมทั้งปรับปรุงการก ากับดูแลใหส๎ามารถควบคุม และตรวจสอบ
การผลิตและใช๎ไฟฟูาได๎แบบเรียลไทม์ เพื่อน าข๎อมูลมาใช๎ในการบรหิารจัดการและการวางแผน
ระบบไฟฟูาของประเทศ 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ : ลดคําใช๎จํายดา๎นพลังงานในสถานศึกษา และเป็นเครือขํายใน
การขยายผลสูํที่อยูํอาศัยของเยาวชนและชุมชน อันจะเกิดผลดีโดยรวมตํอระบบการจัดสรร
ทรัพยากรด๎านพลังงานของประเทศ เป็นการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ : สร๎างความรู๎ความเข๎าใจด๎านพลังงานทดแทนและ
การใช๎พลังงานอยํางถูกต๎องมีประสิทธิภาพ ลดคําใช๎จํายด๎านพลังงานในสถานศึกษา และเป็น
เครือขํายในการขยายผลสูํที่อยูํอาศัยของเยาวชนและชุมชน อันจะเกิดผลดีโดยรวมตํอระบบการ
จัดสรรทรัพยากรด๎านพลังงานของประเทศ เป็นการพัฒนาอยํางยั่งยนื 

 1.3   แผนการปฏริปูประเทศ (แผนระดบัที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป  : แผนการปฏิรปูประเทศด๎านพลังงาน 

o เปูาหมายรวมของแผนปฏิรูป 
•  หนํวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีการใช๎พลังงานอยํางรบัผิดชอบ ประหยัด คุ๎มคาํ และมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการใช๎พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

1.4  แผนระดบัที ่3  
   1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

นโยบายที่ 5 ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม   
ตัวช้ีวัดที ่1 ร๎อยละของนักเรียนไดร๎ับการสํงเสริมให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ความตระหนัก ในการ

อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล๎อม    
2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    

มาตรฐานที่ 3 สัมฤธิผลการบรหิารและการจัดการศึกษา  
ตัวบํงช้ีที่ 3 ผู๎เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคณุภาพตามหลักสตูร 

3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 แผนปฏิบัตริาชการของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก - 
5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล - 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง - 
7) มติครม.ที่เกี่ยวข๎อง - 

สวํนที ่ 2  รายละเอยีดโครงการ 
2.1  หลกัการและเหตผุล 

 ปัจจุบันปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะอยํางยิ่งขยะเป็นปัญหาพื้นฐานที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอยําง
รวดเร็ว กํอให๎เกิดผลกระทบตํอชุมชน อาทิ แหลํงเพาะพันธุ์ของพาหะน าโรค เชํน แมลงวัน หนู แมลงสาบ ฯลฯ 
ที่เป็นแหลํงแพรํเช้ือโรคสกปรก สํงกลิ่นเหม็นรบกวน เกิดมลพิษท าลายสุนทรียภาพ 

ด๎านสิ่งแวดล๎อมสํงผลกระทบตํอสุขภาพสุขภาพอนามัย ซึ่งนับเป็นปัญหาที่ต๎องได๎รับการแก๎ไขอยําง
เรํงดํวนและรวดเร็ว 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได๎เล็งเห็นผลถึงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นการสร๎าง
จิตส านึกและรณรงค์ การคัดแยกขยะประเภทขยะมูลฝอยที่ต๎นทางให๎แกํบุคลากรทางการศึกษาได๎เห็น
ความส าคัญกับนโยบายของรัฐบาล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 จึงได๎จัดท า
โครงการเสริมสร๎างการบริหารจัดการขยะอยํางเป็นระบบ ปีงบประมาณพ. ศ. 2564 ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 ขึ้น   
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2.2 วตัถปุระสงค ์
2.2.1 เพื่อกระตุ๎น รณรงค์ สร๎างความตระหนัก และปลูกจติส านึกให๎แกํบุคลากรในส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ให๎เข๎าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและขยะ และการ
คัดแยกขยะในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  

 2.2.2 เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นสถานท่ี
ราชการที่ปลอดขยะ รํมรื่น สะอาด และปลอดภยั  

2.2.3 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการขยะการบริหารงานคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล๎อมอยาํงยั่งยืน 

 2.2.4 เพื่อลดปริมาณขยะที่จะต๎องน าไปก าจัดและเป็นการประหยดังบประมาณในการก าจดัขยะ 
  2.3  เปาูหมาย 

2.3.1  เปาูหมายเชงิผลผลติ (Output) 
ผู๎บริหารและบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จ านวน 

77 คน    
2.3.2   เปาูหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)   

1) บริหารและบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จ านวน 
77 คน มีจิตส านึก วินัย และเข๎าใจในระบบการบริหารจัดการขยะอยํางมีประสิทธิภาพ 

2) ส านักงานเขตพื้นท่ีกสารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปลอดขยะ รํมรื่น และ
ปลอดภัย 

3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีการบูรณาการจัดการ
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน    

2.4  ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั 
2.4.1 ผู๎บริหาร และบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เกิดความ

ตระหนัก และเข๎าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ 
  2.4.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นสถานท่ีปลอดขยะ รมํรื่น สะอาด ปลอดภยั 

       2.5  ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
 ผู๎บริหาร และบุคลากรในสังกัดเข๎าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะในส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
   2.6  กลุมํเปาูหมาย/ผูไ๎ดร๎บัผลประโยชน ์

 2.6.1 ผู๎บริหาร และบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เกิด
ความรู๎เข๎าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและคดัแยกขยะ   

 2.6.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นสถานท่ีปลอดขยะ รมํรื่น สะอาด ปลอดภยั 
 2.7 พืน้ทีด่ าเนนิการ      
                        ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 อ าเภอห๎วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์                      
  2.8   ระยะเวลาด าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 

วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ  มกราคม 2564  วันสิ้นสุดโครงการ  กันยายน 2564   
2.9  กจิกรรมและรายละเอยีดในการใชง๎บประมาณ   30,000  บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กิจกรรมที ่1 การประชุมปฏิบตัิการเสริมสร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการบรหิารจัดการขยะ 
- คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม  
  (77คน×35บาท×2 มื้อ) 

  
 
 

5,390 

  ม.ค.64- 
มี.ค.64 
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กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

- คําอาหารกลางวัน (77คน×100บาท×1 มื้อ) 7,700 

กิจกรรมที่ 2 จัดท ากิจกรรม 5 ส. ทุกวันพฤหัสบดี
ที่ 2 ของเดือน รวม 9 ครั้ง 
 (60คน×35บาท×9 ครั้ง) 

  
 

18,900 

  ม.ค.64- 
ก.ย.64 

รวมทัง้สิน้ 
 

 31,990    
31,990  

ขอเบกิเพยีง 30,000 บาท (สามหมืน่บาทถ๎วน) 
(ขออนมุตัถิวัจาํยทกุรายการ) 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
        วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 30,000 บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมปฏิบตัิการ
เสรมิสร๎างความรูค๎วามเข๎าใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขยะ 

 11,100   11,100 

กิจกรรมที่ 2 จัดท ากิจกรรม 5 ส. ทุกวัน
พฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน รวม 9 ครั้ง 

 6,300 6,300 6,300 18,900 

รวม  17,400 6,300 6,300 30,000 
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ชื่อโครงการ     การอบรมเชิงปฏิบัติการสํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทนและการอนุรกัษ์พลังงานในชุมชน 
                                 : สํงเสริมการผลติก๏าซชีวภาพจากขยะแทนพลังงานทอดแทนในสถานศึกษา 
หนวํยงานรบัผดิชอบ    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ   ช่ือ – นามสกลุ   จ.อ.ไวกูล มะลริส  โทรศัพท ์(มือถือ) 0918692601 
     โทรสาร 043869104  E-mail plan.kalasinthree@gmail.com 
     ช่ือ – นามสกลุ  นางสาวนิชามญจ ์ ปัทมารัง  โทรศัพท ์(มือถือ) 0855167354 
     โทรสาร 0-4386-9395 E-mail anna2520pattama@gmail.com 
     กลุํม  สํงเสริมการจัดการศึกษา 
สวํนที ่ 1  ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
             เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

(1) เปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ : ใช๎ประโยชน์และสรา๎งการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมใหส๎มดลุภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร ์:เพิ่มประสิทธิภาพการใช๎พลังงานโดยลดความเข๎มข๎นของการใช๎
พลังงาน 

(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ :สร๎างความรู๎ความเข๎าใจด๎านพลังงานทดแทนและ
การใช๎พลังงานอยํางถูกต๎องมีประสิทธิภาพ ลดคําใช๎จํายด๎านพลังงานในสถานศึกษา และ
เป็นเครือขํายในการขยายผลสูํที่อยูํอาศัยของเยาวชนและชุมชน อันจะเกิดผลดีโดยรวมตํอ
ระบบการจัดสรรทรัพยากรด๎านพลังงานของประเทศ เป็นการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

 1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่2) 
แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ประเด็นโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบโลจสิติกส์ และดิจิทัล 
เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ : ความสามารถในการแขํงขันด๎าน โครงสร๎างพื้นฐาน

ของประเทศดีขึ้น 
ตัวช้ีวัดของแผนแมํบทประเด็น :อันดับความสามารถในการแขํงขันดา๎นโครงสร๎างพื้นฐาน 
Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ :อันดับความสามารถในการแขํงขันด๎านโครงสร๎าง

พื้นฐาน 
แผนยํอย : แผนยํอยโครงสร๎างพื้นฐานด๎านพลังงาน 
เปูาหมายของแผนยํอย : การใช๎พลังงานทดแทนท่ีผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น 
ตัวช้ีวัดของแผนยํอย : สัดสํวนของการใช๎พลังงานทดแทนท่ีผลิตไดภ๎ายในประเทศ ในการผลติไฟฟูา 

ความร๎อน และเช้ือเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยร๎อยละของพลังงานขั้นสุดท๎าย) 
Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : สัดสํวนของการใช๎พลังงานทดแทนท่ีผลิตได๎

ภายในประเทศ ในการผลิตไฟฟูา ความร๎อน และเช้ือเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยร๎อยละของพลังงานขั้น
สุดท๎าย) 

องค์ประกอบ  : การสํงเสริมและพฒันาด๎านพลังงานทดแทนในรูปแบบไฟฟูา ความร๎อน และ
เชือ้เพลิงชีวภาพ 

ปัจจัย : การบริหารจดัการวตัถุดิบที่ใช๎ในการผลิตพลังงานทดแทน 
แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย  : สนับสนุนการผลิตและการใช๎พลังงานทดแทนท้ังพลังงานไฟฟูา 

พลังงานความร๎อนและเช้ือเพลิงชีวภาพตามศักยภาพของแหลํงเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ี ปรับปรุงโครงสร๎าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการผลิตและใช๎พลังงานทดแทนอยํางเพียงพอ โดยค านึงถึงต๎นทุนคําพลังงานท่ี
เหมาะสม เปดิโอกาสให๎ผู๎ใช๎ไฟฟูาสามารถลงทุนผลิตไฟฟูาใช๎ได๎เอง และขายไฟฟูาสํวนเกินเข๎าสูํ
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ระบบได๎ โดยไมํกระทบราคารับซือ้และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ในทางลบตํอผูใ๎ช๎ไฟฟูารายอื่น ๆ และตํอ
ระบบไฟฟูาโดยรวม รวมทั้งปรับปรุงการก ากับดูแลให๎สามารถควบคมุ และตรวจสอบการผลิตและ
ใช๎ไฟฟูาได๎แบบเรียลไทม์ เพื่อน าขอ๎มูลมาใช๎ในการบรหิารจดัการและการวางแผนระบบไฟฟูาของ
ประเทศ 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ : ลดคําใช๎จํายดา๎นพลังงานในสถานศึกษา และเป็นเครือขํายใน
การขยายผลสูํที่อยูํอาศัยของเยาวชนและชุมชน อันจะเกิดผลดีโดยรวมตํอระบบการจัดสรร
ทรัพยากรด๎านพลังงานของประเทศ เป็นการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ : สร๎างความรู๎ความเข๎าใจด๎านพลังงานทดแทนและ
การใช๎พลังงานอยํางถูกต๎องมีประสิทธิภาพ ลดคําใช๎จํายด๎านพลังงานในสถานศึกษา และเป็น
เครือขํายในการขยายผลสูํที่อยูํอาศัยของเยาวชนและชุมชน อันจะเกิดผลดีโดยรวมตํอระบบการ
จัดสรรทรัพยากรด๎านพลังงานของประเทศ เป็นการพัฒนาอยํางยั่งยนื 

 1.3   แผนการปฏริปูประเทศ (แผนระดบัที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป  : แผนการปฏิรปูประเทศด๎านพลังงาน 

o เปูาหมายรวมของแผนปฏิรูป 
•  หนํวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีการใช๎พลังงานอยํางรบัผิดชอบ ประหยัด คุ๎มคาํ และมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการใช๎พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

1.4  แผนระดบัที ่3  
   1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

นโยบายที่ 5 ด๎านการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม   
ตัวช้ีวัดที ่1 ร๎อยละของนักเรียนไดร๎ับการสํงเสริมให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ความตระหนัก ในการ

อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล๎อม    
2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจดัการศึกษา  
ตัวบํงช้ีที่ 3 ผู๎เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคณุภาพตามหลักสตูร 

3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 แผนปฏิบัตริาชการของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก - 
5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล - 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง - 
7) มติครม.ที่เกี่ยวข๎อง - 

สวํนที ่ 2  รายละเอยีดโครงการ 
2.1  หลกัการและเหตผุล 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาด๎านตํางๆทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาซึ่งการพัฒนาใน
ด๎านตํางๆนี้ ท าให๎มีการใช๎พลังงานเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้น 
โดยไมํมีทีทําจะหยุดยั้ง รัฐบาลจึงมีนโยบายในการบริหารจัดการพลังงานทดแทนและสํงเสริมให๎มีการใช๎พลังงาน
ที่มีบทบาทหน๎าที่และภารกิจส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศ พัฒนาพลังงานทดแทน
ควบคูํกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมพร๎อมทั้งให๎การสนับสนุน สํงเสริมการให๎ความรู๎ความเข๎าใจด๎านพลังงานและ
การสร๎างจิตส านึกการประหยัดพลังงาน การพัฒนาพลังงานควบคูํกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน  199 โรงเรียน 
ใน 7  อ าเภอ โดยปัจจุบันสถานศึกษาในสังกัดมีการใช๎พลังงานในการประกอบอาหารมากขึ้นอยํางตํอเนื่องและมี
เศษอาหารเป็นขยะเหลือทิ้งจ านวนมาก ซึ่งยังขาดการบริหารจัดการที่ดีท าให๎เกิดปัญหาตํอสิ่งแวดล๎อม เชํน ทํอ
ระบายน้ าอุดตัน เกิดน้ าเสีย มีกลิ่นเหม็นรบกวน และเป็นแหลํงสะสมเช้ือโรค ดังนั้นเพื่อเป็นการแก๎ไขปัญหาและ
สํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทน ด๎วยการสร๎างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมจึงเห็นควรให๎ มีการน าขยะเศษ
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อาหารที่มีอยูํในสถานศึกษามาใช๎ประโยชน์ในการผลิตก๏าซชีวภาพ  เพื่อใช๎ทดแทนก๏าซหุงต๎ม (LPG) ในการ
ประกอบอาหาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เห็นวําควรมีการจัดท าโครงการ
สํงเสริมการผลิตก๏าซชีวภาพจากขยะเป็นพลังงานทดแทน ในสถานศึกษา เพื่อเป็นสถานศึกษาน ารํองในการ
สํงเสริมพลังงานทดแทน โดยการให๎ความรู๎ความเข๎าใจด๎านพลังงานทดแทนและการใช๎พลังงานอยํางถูกต๎อง และ
มีประสิทธิภาพ  เพื่อให๎คําใช๎จํายด๎านพลังงานในสถานศึกษาลดลงและเพื่อเป็นเครือขํายใน การขยายผลไปสูํที่
อยูํอาศัยของเยาวชนและชุมชน อันจะเกิดผลดีโดยรวมตํอระบบการจัดสรรทรัพยากรด๎านพลังงานของประเทศ 
เป็นการพัฒนาอยํางยั่งยืน และน าแนวทางที่ดีของการด าเนินโครงการไปใช๎ส าหรับวาง แผนด าเนินการกับ
สถานศึกษาอื่นๆ ตํอไป   
2.2 วตัถปุระสงค ์

 2.2.1 เพื่อรณรงค์สํงเสรมิให๎ความรู๎ความเข๎าใจเรื่องพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน ใน
สถานศึกษาท่ีเข๎ารํวมโครงการ 

2.2.2 เพื่อให๎สถานศึกษาท่ีเข๎ารํวมโครงการซึ่งเป็นหนํวยงานราชกามกีารใช๎พลังงานทดแทนและใช๎
พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ และสร๎างความตระหนักถึงการใช๎พลังงานท่ีมีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม 

2.2.3 เพื่อให๎บุคลากรในสถานศึกษาและนักเรียนได๎น าความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎พลังงานทดแทน
และการใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพสามารถน ากลับไปประยุกต์ใช๎ในครัวเรือนและท าให๎ชุมชนที่เปน็
สํวนหน่ึงของท๎องถิ่นมีการใช๎พลังงานลดลง 

2.2.4 เพื่อสร๎างเครือขํายและมีการเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ และขยายผลเรื่องพลังงานทดแทนและ
ประหยดัพลังงาน นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ผาํนสื่อตํางๆ   

  2.3  เปาูหมาย 
2.3.1 เปาูหมายเชงิผลผลติ (Output) 

1) สถานศึกษามรีะบบผลติก๏าซชีวภาพจากขยะเศษอาหาร  จ านวน  40  แหํง 
2) สถานศึกษาต๎นแบบการบริหารจัดการขยะ                 จ านวน  40  แหํง.. 

   2.3.2 เปาูหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)   
บุคลากรในสถานศึกษาและนักเรยีนมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องพลังงานทดแทนและการ

อนุรักษ์พลังงาน มีการใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงสิง่แวดล๎อม และสามารถน าความรู๎
ที่ได๎รับไปใช๎ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช๎พลังงานในชีวิตประจ าวันไดท๎ั้งที่สถานศึกษาและที่บ๎าน
สํงผลให๎การใช๎พลังงานลดลงและคําใช๎จํายด๎านพลังงานลดลง  และเป็นเครือขํายเยาวชนพลังงานท่ี
สามารถขยายผลดา๎นพลังงานทดแทนและการอนรุักษ์พลังงานเพื่อให๎เกิดความยั่งยืนของโครงการ 

   2.4  ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั 
  2.4.1 สามารถลดคําใช๎จํายด๎านพลังงานในการประกอบอาหารในสถานศึกษาได ๎
  2.4.2 สามารถก าจัดขยะเศษอาหารได๎ 

2.4.3 เป็นสถานศึกษาต๎นแบบในการเผยแพรํการจัดการขยะจากเศษอาหารเป็นพลังงานทดแทน 
       2.5  ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 

2.5.1 ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีเข๎าโครงการสามารถลดคําใช๎จาํยด๎านพลังงานในการ       
ประกอบอาหารในสถานศึกษาได ๎

2.5.2 ร๎อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีเข๎าโครงการสามารถก าจดัขยะเศษอาหารได๎ 
2.5.3 ร๎อยละ 100 สถานศึกษาเปน็สถานศึกษาต๎นแบบในการเผยแพรํการจัดการขยะจากเศษ     

อาหารเป็นพลังงานทดแทน 
   2.6  กลุมํเปาูหมาย/ผูไ๎ดร๎บัผลประโยชน ์

 2.6.1 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 2.6.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 2.7 พืน้ทีด่ าเนนิการ  (ระบุรายละเอียดพื้นท่ีด าเนินการ )   
                        ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  อ าเภอห๎วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์                   
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  2.8   ระยะเวลาด าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 
            วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ 1 เมษายน 2564 วันสิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2564 

2.9 กจิกรรมและรายละเอยีดในการใช๎งบประมาณ 70,000  บาท (เจด็หมืน่บาทถว๎น) 

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กจิกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏิบตัิการ  
1. คําอาหาร (52 คน x 120 บ. x 2 วัน) 
2. คําอาหารวําง (52 คน x 2 มื้อ x 35 บ. x 2 วัน) 
3. คําตอบแทนวิทยากร (2 คน x 6 ชม.x 600 บ.  
    x 2 วัน) 
4. คําที่พักวิทยากร (800 บ. x 3 คืน) 
5. คําพาหนะวิทยากร 
6. คําวัสดุอุปกรณ ์

 
 
 

14,400 
 
 
 

 
12,480 
7,280 

 
 

2,400 
5,600 

 

 
 
 
 
 
 
 

7,840 

  
 
 

เม.ย.- มิ.ย.  
64 

กจิกรรมที ่2 ติดตามและประเมินผล     20,000   ก.ค. - ก.ย.64 

รวมทัง้สิน้ 
14,400 47,760 7,840   

70,000  
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
        วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  70,000 บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบตัิการ   50,000  50,000 
กิจกรรมที่ 2 ติดตามและประเมินผล       20,000 20,000 

รวม   50,000 20,000 70,000 
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โครงการตามแผนปฏบิตัิราชการ สนอง 
นโยบายที ่6 

ด๎านการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษา 
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ชื่อโครงการ     ศึกษาดูงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-NET และ ITA 
หนวํยงานรบัผดิชอบ    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ   ช่ือ – นามสกลุ   นายมนตรี  จันทวงศ์  โทรศัพท ์(มือถือ)  090 958 6955 
     โทรสาร 043 869 064   E-mail Plan.kalasinthree@gmail.com 
     ช่ือ – นามสกลุ   นางจันทร์ฉาย  ไชยขันธ์  โทรศัพท ์(มือถือ) 089 863 8379 
     โทรสาร 043 869 064    E-mail  Plan.kalasinthree@gmail.com 
     ช่ือ – นามสกลุ   นางธนัชพร  หนองช๎าง  โทรศัพท ์(มือถือ)  095 669 1645 
     โทรสาร  043 869 064  E-mail  Plan.kalasinthree@gmail.com 

กลุํม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สวํนที ่ 1  ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
             เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ       

(1) เปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงผลสมัฤทธ์ิและ
ผลประโยชน์สํวนรวม ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
โปรํงใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร ์: ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการให๎บริการสาธารณะตําง ๆ ผาํนการน า
เทคโนโลยีดิจิทลัมาประยุกต์ใช๎ 

(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : เพื่อเป็นการสํงเสริมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานส าหรับผู๎ปฏิบตัิงานด๎านประเมินคุณธรรม และความ โปรํงใสในการด าเนินงาน 
และเพื่อให๎ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รวมถึงข้ันตอนและ
วิธีการสร๎างเครื่องมือวัดผลการเรยีนรู๎ของผู๎เรยีน ให๎เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จึงได๎
ด าเนินการโครงการศึกษาดูงานการยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบระดับชาติ O-NET และ 
ITA ขึ้น โดยก าหนดกิจกรรมศึกษาดูงานส าหรับผู๎ปฏิบัติงานการประเมิน ITA Online ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎อง ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
และ ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบรุี เขต 2 ในวันท่ี 13 
พฤศจิกายน 2563 

1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่2) 
แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็น : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ : คนไทยทุกชํวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได๎รับการ

พัฒนาอยํางสมดลุ ท้ังด๎านรํางกาย สติปัญญาและคณุธรรมจริยธรรม เป็นผู๎ที่มีความรู๎และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัดของแผนแมํบทประเด็น : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (คําคะแนน) 
Contribution ตอํเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดชันีการพัฒนามนุษย์ (คําคะแนน) สูงขึ้น 
 แผนยํอย : แผนยํอยการสร๎างสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการพัฒนาและเสรมิสร๎างศักยภาพมนุษย ์
เปูาหมายของแผนยํอย : ครอบครวัไทยมีความเข๎มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบ

พอเพียงมากข้ึน 
ตัวช้ีวัดของแผนยํอย : ดัชนีครอบครัวอบอํุน 
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Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดัชนีครอบครัวอบอุํนเพิ่มขึ้น 
องค์ประกอบ :  กลไกบรหิารจดัการเพื่อสร๎างสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตอํการพัฒนาและเสรมิสร๎าง

ศักยภาพมนุษย์  
   ปัจจัย : ความรํวมมือ/บรูณาการหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง  

แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย :  พัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
ความเชื่อมโยงและบูรณาการข๎อมลูด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษยร์ะหวํางภาคีการพัฒนาตําง 
ๆ โดยการเช่ือมโยงข๎อมูลที่เกี่ยวกบัการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพ
ในตลอดชํวงชีวิต เพื่อเสรมิและสรา๎งศักยภาพของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามพันธกิจของแตํละหนํวยงานให๎มีความเขม๎แข็งและตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข๎อมลูการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมิน
จุดอํอน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสูํการตดัสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ 
เพื่อพัฒนาคนไทยอยํางมีทิศทางและสอดคล๎องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึง
ข๎อมูลที่สนับสนุนการผลติก าลังแรงงานท่ีมีทักษะตรงตํอความต๎องการของตลาดงานในอนาคต 
และใช๎ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาตํอ มีธนาคารคลังสมองเพือ่รวบรวมผูส๎ูงอายุท่ีมี
ความรู๎ ประสบการณ์ และทักษะเพื่อถํายทอดความรู๎ ประสบการณ ์และทักษะให๎เกิด
ประโยชน์ตํอประเทศชาต ิ

การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ : ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีคณุภาพเพิ่มขึ้น ได๎รับการพัฒนาอยําง
สมดลุ ท้ังด๎านรํางกาย สติปัญญาและคณุธรรมจรยิธรรม เป็นผู๎ที่มีความรู๎และทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 รักการเรียนรู๎อยาํงตํอเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ  : ผู๎เข๎ารํวมโครงการ มีความเข๎มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 

 1.3   แผนการปฏริปูประเทศ (แผนระดบัที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป : แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 

1.4  แผนระดบัที ่3  
   1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา     
ตัวช้ีวัด ร๎อยละของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคําเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใส

ของหนํวยงาน (ITA) ไมํน๎อยกวํารอ๎ยละ 85 
   2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
    มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรสูํความเป็นเลิศ 
    ตัวบํงช้ี 1 การบริหารจัดการที่ด ี

3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560  - 
4) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก - 
5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล - 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง - 
7) มติครม.ที่เกี่ยวข๎อง - 

สวํนที ่ 2  รายละเอยีดโครงการ 
2.1  หลกัการและเหตผุล 

ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใส ในการ
ด าเนินงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นเสริมสร๎างวัฒนธรรมขององค์กร จนน าไปสูํการขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรํงใสในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนประสบผลส าเร็จ แสดงถึงภาพลักษณ์ในการด าเนินงานของ
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หนํวยงานอยํางได๎ผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ก าหนดไว๎วํา “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต๎านทุจริต (Zero 
Tolerance & Clean Thailand)” และ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายและเปูาหมายตาม
จุดเน๎น สูํการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุํงเน๎น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแตํประชากรวัยเรียนทุกชํวงวัยตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามตัวช้ีวัด ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวําร๎อย
ละ 50 ในแตํละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผํานมา ผู๎เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรมีทักษะการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และสํงเสริมสนับสนุนให๎นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนสามารถอํานออก 
เขียนได๎ และคิดเลขเป็น และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนอํานคลํอง เขียนคลํอง คิดเลขคลํอง และมีทักษะ
การคิดขั้นพื้นฐาน (Literacy, Numeracy & Reasoning Abilities) รวมทั้งเพิ่มศักยภาพนักเรียนในด๎านภาษา
คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสูํความเป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เพื่อเป็นการ
สํงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส าหรับผู๎ปฏิบัติงานด๎านประเมินคุณธรรม และความ โปรํงใสในการ
ด าเนินงาน และเพื่อให๎ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รวมถึงขั้นตอนและวิธีการสร๎างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียน ให๎เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 จึงได๎ด าเนินการโครงการศึกษาดูงานการยกระดบัผลสมัฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-NET และ ITA 
ขึ้น โดยก าหนดกิจกรรมศึกษาดูงานส าหรับผู๎ปฏิบัติงานการประเมิน ITA Online ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และผู๎เกี่ยวข๎อง ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และ ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ใน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
2.2 วตัถปุระสงค ์

 2.2.1  เพื่อเพ่ิมพูนความรู๎ แนวคดิ และทักษะใหมํๆ ในดา๎นการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใส
ในการด าเนินงานส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา   

2.2.2.เพื่อน ามาประยุกต์ใช๎ในการพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานของหนํวยงาน และเป็นการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู๎ซึ่งกันและกัน 

2.2.3 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรตามภารงาน 
2.2.4 เพื่อสํงเสริม พัฒนาครผููส๎อนในการน าการทดสอบ O-NET ใช๎ในการปรับปรุงคณุภาพการเรียน

การสอน ให๎ผูเ๎รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 

2.2.5 เพื่อสํงเสริม และพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการเรยีนรู๎ ในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู๎เรียนทุกระดับ 

  2.3  เปาูหมาย 
2.3.1   เปาูหมายเชงิผลผลติ (Output) 

ผู๎รับผิดชอบการด าเนินงานประเมนิคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และผู๎เกี่ยวข๎อง จ านวน 80 คน 
 2.3.2  เปาูหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)   

1) ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รบัความรู๎ แนวคิด และทักษะใหมํๆ  ในการประเมินคุณธรรม และ
ความโปรํงใสในการด าเนินงาน  

2) ผู๎เข๎ารํวมโครงการน าความรู๎ทีไ่ด๎มาประยุกต์ใช๎ในการพัฒนา ปรบัปรุงการด าเนินงาน ของ
หนํวยงานได๎  

3) ครูผู๎สอนมีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถน าการทดสอบ O-NET ใช๎ในการปรับปรุง 
คุณภาพการเรยีนการสอน ให๎ผู๎เรยีนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรู๎และตัวช้ีวัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
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4) ครูผู๎สอนมรีูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู๎เรียนทุกระดับอยํางเป็น
ระบบ 

2.4  ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั 
2.4.1  การบริหารและการจดัการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ

และ อยูํในระดับที่นําพึงพอใจ  
2.4.2  เกิดการบรูณาการและความเช่ือมโยงในการพัฒนางาน และปรับปรุงการด าเนินงานของ

หนํวยงาน ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 
3 สูงข้ึน  

2.4.3 ครูผู๎สอนมีความรู๎ความเข๎าใจ และสามรถในการน าการทดสอบ O-NET ใช๎ในการปรับปรุง
คุณภาพการเรยีนการสอน ให๎ผู๎เรยีนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรยีนรู๎และตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

2.4.4 โรงเรียนน ากระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ ใช๎ในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู๎เรยีน
ทุกระดับ  

2.4.5 ครูผู๎สอนมรีูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ๎รียนทุกระดับอยํางเป็นระบบ  
2.5  ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
 ประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาคําคะแนน
เพิ่มขึ้น  
2.6  กลุมํเปาูหมาย/ผูไ๎ดร๎บัผลประโยชน ์
 ผู๎รับผิดชอบการด าเนินงานประเมนิคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และผู๎เกี่ยวข๎อง จ านวน 80 คน  

 2.7 พืน้ทีด่ าเนนิการ  (ระบุรายละเอียดพื้นท่ีด าเนินการ )   
                        สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3 สพป.มหาสารคาม เขต 1 สพป.ปราจีนบรุี เขต 2                   
  2.8   ระยะเวลาด าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 
            วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  วันสิ้นสุดโครงการ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

2.9 กจิกรรมและรายละเอยีดในการใช๎งบประมาณ   200,000   บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กิจกรรมที่  1 ศึกษาดูงานการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
การทดสอบระดับชาติ O-NET และ ITA 

 200,000   ต.ค.- พ.ย.63   

รวมทั้งสิ้น 
 200,000    

200,000  
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
        วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   200,000  บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

1. ศึกษาดูงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับชาติ O-NET และ ITA 

200,000    200,000 

รวม 200,000    200,000 
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ชื่อโครงการ     การสํงเสริมจัดการความรู๎ (Knowledge Management : KM) ด๎วยชุมชนแหํงการเรียนรู๎ 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3    

หนวํยงานรบัผดิชอบ    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ   ช่ือ – นามสกลุ   นางสุชัญญา  เยื้องกลาง   โทรศัพท์ (มือถือ)  093 5399 446 
     โทรสาร 043-869-583    E-mail  suchanyakoongks3@gmail.com 
     กลุํม  กลุํมนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา       
สวํนที ่ 1  ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
             เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด๎านการพัฒนาและเสรมิสร๎างศักยภาพมนุษย ์

(1) เปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ : สังคมไทยมีสภาพแวดล๎อมท่ีเอือ้และสนับสนุนตํอการ
พัฒนาคนตลอดชํวงชีวิต 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร ์:  
การสร๎างสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาต ิ: สังคมไทยมสีภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อและสนับสนุนตํอ
การพัฒนาคนตลอดชํวงชีวิต 

 1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่2) 
แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ : คนไทยทุกชํวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได๎รับการ

พัฒนาอยํางสมดลุ ท้ังด๎านรํางกาย สติปัญญาและคณุธรรมจริยธรรม เป็นผู๎ที่มีความรู๎และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู๎อยาํงตํอเนื่องตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัดของแผนแมํบทประเด็น : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (คําคะแนน) 
Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดัชนีการพัฒนามนุษย ์
แผนยํอย : การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย ์
เปูาหมายของแผนยํอย : ครอบครวัไทยมีความเข๎มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบ

พอเพียงมากขึ้น 
ตัวช้ีวัดของแผนยํอย : ดัชนีครอบครัวอบอํุน 
Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ครอบครัวอบอํุนเพิ่มขึ้น 
องค์ประกอบ  : กลไกบรหิารจดัการเพื่อสร๎างสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตอํการพัฒนาและเสรมิสร๎าง

ศักยภาพมนุษย์  
ปัจจัย : ความรํวมมือ/บรูณาการหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย  : พัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี

ความเชื่อมโยงและบูรณาการข๎อมลูด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษยร์ะหวํางภาคีการพัฒนาตําง ๆ 
โดยการเช่ือมโยงข๎อมลูที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพใน
ตลอดชํวงชีวิต เพื่อเสรมิและสร๎างศักยภาพของการด าเนินงานการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์าม
พันธกิจของแตํละหนํวยงานให๎มีความเข๎มแข็งและตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข๎อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจดุอํอน จุด
แข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสูํการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อพัฒนา
คนไทยอยํางมีทิศทางและสอดคลอ๎งกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข๎อมูลที่
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สนับสนุนการผลิตก าลังแรงงานท่ีมีทักษะตรงตํอความต๎องการของตลาดงานในอนาคต และใช๎
ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาตํอ มีธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผู๎สูงอายุท่ีมคีวามรู๎ 
ประสบการณ์ และทักษะเพื่อถํายทอดความรู๎ ประสบการณ์ และทกัษะให๎เกิดประโยชน์ตํอ
ประเทศชาต ิ

การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ : ผู๎เข๎ารํวมโครงการเป็นผู๎ที่มีความรู๎และทักษะในศตวรรษที่ 21 
รักการเรียนรู๎อยาํงตํอเนื่องตลอดชีวิต 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ : ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความสามารถเรียนรูส๎ิ่งใหมํๆ 
 1.3   แผนการปฏริปูประเทศ (แผนระดบัที่ 2) 

  เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป : แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา- 
1.4  แผนระดบัที ่3  

   1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 1 จ านวนกระบวนงานท่ีได๎รับการปรับเปลีย่นให๎เป็นดจิิทัลเพิ่มขึ้น 

   2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการที่ด ี
ตัวบํงช้ี 2 การพัฒนาสูํองค์การแหงํการเรียนรู ๎

3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 : แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 

4) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก - 
5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล - 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง - 
7) มติครม.ที่เกี่ยวข๎อง - 

สวํนที ่ 2  รายละเอยีดโครงการ 
2.1  หลกัการและเหตผุล 

 การพัฒนาบุคลากรให๎มีความกระตือรือร๎น ใฝุเรียนรู๎ มีความคิดเชิงระบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน 
รวมทั้งการจัดการองค์ความรู๎ภายในองค์กร เพื่อน ามาสูํการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในองค์กร การจัดการ
ความรู๎ (Knowledge Management : KM) มีสํวนที่เกี่ยวข๎องทั้งความรู๎ในสํวนตัวของบุคคล ความรู๎ที่อยูํ
ภายนอกตัวบุคคล โดยเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ได๎งําย สะดวก และสามารถน าไปใช๎ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
รวมทั้งองค์การด๎วย วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันของกลุํมบุคคลเพื่อให๎ได๎ความรู๎ เทคนิค วิธีการ
ท างานที่ดี และสามารถน าไปการแก๎ปัญหาจึงเป็นการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) ที่มีกระบวนการคิดหรือการท างานที่เป็นขั้นตอน เพื่อให๎ได๎ค าตอบ ข๎อสรุปที่มี
เหตุผล เชํน มีปัญหา ตั้งสมมติฐาน ตั้งค าถาม สาเหตุ ตรวจสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ สรุปผลได๎ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎ด าเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (พ.ศ.2560) ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 3 มาตรฐาน 20 ประเด็นการพิจารณา โดยให๎รายงานข๎อมูลทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES) ซึ่งจากการรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลมาตรฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบวํา มาตรฐานที่ 1 
การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ ตัวบํงช้ีที่ 2 การพัฒนาสูํองค์การแหํงการเรียนรู๎ ประเด็นการพิจารณา
ที่ 2 การสํงเสริมให๎เกิดการจัดการความรู๎ (Knowledge Management : KM และการสร๎างชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional learning Community : PLC) และน าองค์ความรู๎มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
และพัฒนาองค์การโดยใช๎กระบวนการวิจัย ระดับคุณภาพอยูํในระดับพอใช๎ กระบวนการสํงเสริมให๎บุคลากรใน
องค์กร มีความกระตือรือร๎นในการศึกษา ค๎นหาความรู๎ มีความสอดคล๎อง เหมาะสมชัดเจน เกิดการจัดการ
ความรู๎ (Knowledge Management : KM) หรือการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  217 
 

Community : PLC) ภายในกลุํม ระหวํางกลุํมงานและภายในองค์กรสอดคล๎องกับภารกิจงาน ให๎มีแหลํงเรียนรู๎
ที่หลากหลาย เพื่อให๎บุคลากรได๎เรียนรู๎ ครอบคลุมงานตามภารกิจอยํางตํอเนื่อง สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลง 
น ากระบวนวิจัยหรือเทคนิคกระบวนการวิจัยมาประยุกต์ใช๎เพื่อการพัฒนาตนเอง ดังนั้นเพื่อสนองตํอจุดเน๎น
นโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 จึงได๎จัดท าโครงการการสํงเสริมจัดการความรู๎ (Knowledge Management : KM) ด๎วยชุมชน
แหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 น าไปสูํการปฏิบัติหรือพัฒนางานอยํางเป็นระบบอยํางตํอเนื่องจนบรรลุตาม
เปูาหมายและเป็นแบบอยํางหรือมีนวัตกรรมได๎   
2.2 วตัถปุระสงค ์

 2.2.1 เพื่อสํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจดัการความรู๎ (Knowledge Management : KM) 
ด๎วยชุมชนแหํงการเรยีนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของบุคลากร
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  

2.2.2 เพื่อสํงเสริมการจัดการความรู๎ (Knowledge Management : KM) ด๎วยชุมชนแหํงการเรียนรู๎ 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของบุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  

2.2.3 เพื่อสํงเสริมให๎บุคลากรส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษากาฬสินธุ์ เขต 3 น าผลการ
จัดการความรู๎ (Knowledge Management : KM) ด๎วยชุมชนแหํงการเรยีนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC ไปสูํการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสทิธิภาพ 

  2.3  เปาูหมาย 
2.3.1   เปาูหมายเชงิผลผลติ (Output) 

บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการจดัการความรู๎ (Knowledge Management : KM) ด๎วยชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

   2.3.2   เปาูหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)    
1) บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีการจัดการความรู๎ 

(Knowledge Management : KM) ด๎วยชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) อยํางเป็นระบบอยํางตํอเนื่อง และสามารถเปน็แบบอยํางได๎  

2) บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สามารถปฏิบตัิงานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพจากการจัดการความรู๎ (Knowledge Management : KM) ด๎วยชุมชนแหํงการ
เรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

   2.4  ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั 
2.4.1 บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความรู๎ความเข๎าใจ

เกี่ยวกับการจดัการความรู๎ (Knowledge Management : KM) ด๎วยชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC)  

2.4.2 บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีผลงาน Best Practice 
ที่ได๎จัดการความรู๎ (Knowledge Management : KM) ด๎วยชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) อยํางเป็นระบบอยํางตํอเนื่อง และสามารถเป็นแบบอยําง
ได๎  

2.4.3 บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สามารถปฏิบัติงานได๎อยําง
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
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       2.5  ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
 2.5.1 บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความรู๎ความ

เข๎าใจเกี่ยวกับการจดัการความรู๎ (Knowledge Management : KM) ด๎วยชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC  

2.5.2 บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีผลงาน Best Practice 
ที่ได๎จากการจัดการความรู๎ (Knowledge Management : KM) ด๎วยชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC)  

2.5.3 ประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานของบุคลากรส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ที่มีการจัดการความรู๎ (Knowledge Management : KM) ด๎วยชุมชนแหํงการเรียนรูท๎าง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มากขึ้น 

   2.6  กลุมํเปาูหมาย/ผูไ๎ดร๎บัผลประโยชน ์
 2.6.1 บุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
2.6.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

2.7  พื้นทีด่ าเนนิการ  (ระบรุายละเอียดพื้นท่ีด าเนินการ )   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ต าบลนคิมห๎วยผึ้ง อ าเภอห๎วยผึ้ง จังหวัด

กาฬสินธุ ์                   
  2.8   ระยะเวลาด าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 
            วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 วันสิ้นสุดโครงการ 30  กันยายน 2564 

2.9 กจิกรรมและรายละเอยีดในการใช๎งบประมาณ   30,000    บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กิจกรรมที่  1 ประชุมชี้แจงท าความเข๎าใจเกี่ยวกับ
การจัดการความรู๎ (Knowledge Management 
: KM)    

 15,000   เม.ย.-พ.ค.64 

กิจกรรมที่  2 สะท๎อนผลจากการเรียนรู๎เกีย่วกับ
การจัดการความรู ๎

 15,000   ก.ค.-ก.ย.64 

รวมทัง้สิน้ 
 30,000    

30,000  
(ขออนมุตัถิวัจาํยทกุรายการ) 
 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
        วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  30,000  บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

กิจกรรมที่  1 ประชุมชี้แจงท าความ
เข๎าใจเกี่ยวกับการจดัการความรู๎ 
(Knowledge Management : KM)    

  15,000  15,000 

กิจกรรมที่  2 สะท๎อนผลจากการเรียนรู๎
เกี่ยวกับการจดัการความรู ๎

   15,000 15,000 

รวม   15,000 15,000 30,000 
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ชื่อโครงการ     โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดย
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และนเิทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)   

หนวํยงานรบัผดิชอบ    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพฒันาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ   นางรัชนี สุขสวัสดิ์  โทรศัพท ์(มือถือ)  0985 8490 35 
     โทรสาร.043 869 583  E-mail ratnee14@gmail.com 
     กลุํมนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สวํนที ่ 1  ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
             เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด๎านการพัฒนาและเสรมิสร๎างศักยภาพมนุษย ์

(1) เปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ : สังคมไทยมีสภาพแวดล๎อมท่ีเอือ้และสนับสนุนตํอการ
พัฒนาคนตลอดชํวงชีวิต 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร ์: 
การปฏิรปูการเรียนรู๎แบบพลิกโฉม 
การเปลีย่นโฉมบทบาท ‘คร’ูให๎เป็นครูยุคใหม ํ

(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขึ้น โดยใช๎แนวทางการด าเนินงาน
ยกระดับคุณภาพงานวิชาการโดยการบริหารจัดการแบบมสีํวนรํวมของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อใหส๎ถานศึกษาได๎รับการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศอยํางเป็นระบบตํอเนื่องและทั่วถึงรวมทั้งมีแนวทางการ
ด าเนินงานยกระดับคณุภาพงานวชิาการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัด 

 1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่2) 
แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ : ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด๎วยการ

น านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยกุต์ใช๎ 
ตัวช้ีวัดของแผนแมํบทประเด็น : ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจดัล าดบัขององค์การ

สหประชาชาต ิ
Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดัชนีรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ในการจัดล าดบัของ

องค์การสหประชาชาติเพิ่มขึ้น 
แผนยํอย : การสร๎างและพัฒนาบคุลากรภาครัฐ 
เปูาหมายของแผนยํอย : บุคลากรภาครัฐยดึคํานิยมในการท างานเพือ่ประชาชน ยึดหลักคณุธรรม 

จริยธรรม มีจติส านึก มคีวามสามารถสูง มุํงมั่น และเป็นมืออาชีพ 
ตัวช้ีวัดของแผนยํอย :  

1) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
2) สัดสํวนเจ๎าหน๎าท่ีรัฐที่กระท าผดิกฎหมายลดลง 

Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : 
1) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
2) สัดสํวนเจ๎าหน๎าท่ีรัฐที่กระท าผดิกฎหมายลดลง 
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องค์ประกอบ  : กระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปัจจัย : หลักเกณฑ์ กฎ กติกา ตลอดจนแนวปฏิบัตติําง ๆ เกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคลที่

ตอบสนองตํอสถานการณเ์พื่อสร๎างคนดีคนเกํงในภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย  : พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให๎มีความรู๎ความสามารถสูง 

มีทักษะการคิดวเิคราะห์และการปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง มรีะบบการพัฒนาขดี
ความสามารถบุคลากรภาครัฐใหม๎สีมรรถนะใหมํ ๆ ทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม 
ทักษะด๎านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการท างานเพื่อให๎บริการประชาชนและอ านวย
ความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร๎างคณุธรรมและจริยธรรม การ
ปรับเปลีย่นแนวคิดให๎การปฏิบตัิราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไป
ข๎างหน๎า สามารถบรูณาการการท างานรํวมกับภาคสํวนอ่ืนได๎อยํางเป็นรูปธรรม และมีส านึกใน
การปฏิบัติงานด๎วยความรับผดิรับชอบและความสุจรติ ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพ
ด๎วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล๎ายืนหยัดในการกระท าท่ีถูกต๎อง ค านึงถึงประโยชน์ของ
สํวนรวมมากกวําประโยชน์ของสํวนตน ตลอดจนสํงเสริมใหม๎ีการคุม๎ครองและปกปูองบุคลากร
ภาครัฐท่ีกลา๎ยืดหยัดในการกระท าที่ถูกต๎องและมีพฤติกรรมการปฏิบตัิงานตามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ : สถานศึกษาได๎รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศ
อยํางเป็นระบบตํอเนื่องและทั่วถึงรวมทั้งมีแนวทางการด าเนินงานยกระดับคณุภาพงานวิชาการ
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ : สถานศึกษาได๎รบัการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศอยํางเป็นระบบตํอเนื่องและทั่วถึงรวมทั้งมีแนวทางการด าเนินงานยกระดับ
คุณภาพงานวิชาการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

 1.3   แผนการปฏริปูประเทศ (แผนระดบัที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป : แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 

1.4  แผนระดบัที ่3  
   1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 1 จ านวนกระบวนงานท่ีได๎รับการปรับเปลีย่นให๎เป็นดจิิทัลเพิ่มขึ้น 

   2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการที่ด ี
ตัวบํงช้ี 1 การบริหารจัดการที่ด ี

3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 : แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 

4) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก - 
5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล - 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง - 
7) มติครม.ที่เกี่ยวข๎อง – 
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สวํนที ่ 2  รายละเอยีดโครงการ 
2.1  หลกัการและเหตผุล 

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2560 ได๎ก าหนดให๎การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล และนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุํง
ผลสัมฤทธิ์ของหนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลจากหนํวยงานภายนอก โดยให๎คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา มีอ านาจหน๎าที่ (1) สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาก าหนด
เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหนํวยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา (2) ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของ
หนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา (3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
และนิเทศการศึกษา โดยมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของหนํวยงานและสถานศึกษา 

ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา (4) ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผนที่
ก าหนด (5) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผน และให๎
ข๎อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง (6) สํงเสริมให๎มีการประสานงานการ
ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษากับคณะกรรมการ และหนํวยงานที่ เกี่ยวข๎อง (7) แตํงตั้ ง
คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจ าเป็น และ (8) ปฏิบัติงานอื่นใด
ตามที่ได๎รับมอบหมาย ดังนั้นเพื่อให๎การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 
3 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษา พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการฯสามารถปฏิบัติบทบาทหน๎าที่ให๎เกิดประสิทธิผลสูงสุดตํอการ
บริหารงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงจัดท า
โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขึ้น โดยใช๎
แนวทางการด าเนินงานยกระดับคุณภาพงานวิชาการโดยการบริหารจัดการแบบมีสํวนรํวมของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อให๎สถานศึกษาได๎รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศอยํางเป็นระบบตํอเนื่องและทั่วถึงรวมทั้งมีแนวทางการด าเนินงานยกระดับคุณภาพงานวิชาการของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  
2.2 วตัถปุระสงค ์

 2.2.1 เพื่อจัดท าแผนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

2.2.2 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัด  
2.2.3 เพื่อศึกษา วิเคราะห์ การด าเนินการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการบริหาร

การศึกษาโดยมุํงผลสมัฤทธ์ิของหนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัด  
  2.3  เปาูหมาย 

2.3.1   เปาูหมายเชงิผลผลติ (Output) 
1) มีเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น และมแีผนการตดิตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
2) จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จ านวน 2 ครั้งตํอปี 
3) โรงเรียนในสังกัด  จ านวน 199 โรงเรียนไดร๎ับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
4) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสรุปรายงานผล 
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2.3.2 เปาูหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)   
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดร๎ับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการด าเนนิงานสามารถรํวมมือขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นท่ีได๎ตามมาตรฐาน 

2) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ไดร๎ับการ
ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศกึษาอยํางตํอเนื่อง เพื่อสํงเสรมิสนบัสนุนด๎านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยํางเป็นระบบ และสํงผลให๎มีการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมํสาระหลักให๎
สูงขึ้น  

3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดร๎ับความรํวมมือในการพัฒนาคณุภาพและมีความพร๎อมใน
การเตรียมการรับการนิเทศตดิตามและประเมินผลจากหนํวยงานภายนอก 

4) จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  จ านวน 2 ครั้ง 

   2.4  ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีผลการด าเนินงานตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและระบบประกันคณุภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ มีความเป็น
เอกภาพและขับเคลื่อนสูํการปฏิบตัิได๎อยาํงเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผู๎เรยีนได๎รบัการ
พัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ 

       2.5  ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
 2.5.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ที่สอดคล๎องกับบริบทของหนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 199  โรงเรียน 
 2.5.2 โรงเรียนในสังกัดได๎รบัการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารสถานศึกษา 

โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องครบทั้ง  199  โรงเรียน 
   2.6  กลุมํเปาูหมาย/ผูไ๎ดร๎บัผลประโยชน ์

 2.6.1 ผู๎บริหาร ครูทุกคน โรงเรยีนในสังกัด จ านวน 199  โรงเรียน 
2.6.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 3 มีผลการด าเนินงาน

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและระบบประกันคุณภาพการบริหารจดัการศึกษาทั้งระบบ 
 2.7 พืน้ทีด่ าเนนิการ  (ระบุรายละเอียดพื้นท่ีด าเนินการ )   
                        ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 อ าเภอห๎วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ ์                             
  2.8   ระยะเวลาด าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 
            วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ 1 มกราคม 2564  วันสิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2564  
 2.9 กจิกรรมและรายละเอยีดในการใช๎งบประมาณ    100,000    บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กจิกรรมที ่1 การจัดท าแผนการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและ นิเทศการศึกษา  
1.1 ประชุมวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา และสรรหา
คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.  
1.2 ประชุมจัดท าแผนการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศ การศึกษา และเครื่องมือ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

20,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.ค.-มี.ค.64 
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กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กจิกรรมที ่2 การปฏิบตัิการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา  
2.1 ปฏิบัติการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาสถานศึกษาในสังกดั โดย
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และคณะอนุกรรมการ  
ก.ต.ป.น.  
2.2 ประชุม น าเสนอผลการติดตาม ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

 
 

 
 

58,000 
 

 
 

20,000 

  เม.ย.- มิ.ย. 64 

กจิกรรมที ่3 จัดท ารายงานผลการติดตาม 
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา  

  
 

2,000  ก.ค.- ก.ย.64 

รวมคาํใชจ๎าํย  98,000 2,000   
รวมทัง้สิน้  (หนึง่แสนบาทถว๎น) 100,000 

(ขออนุมัติถัวจํายทุกรายการ) 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
        วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  100,000  บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

กิจกรรมที่ 1 การจดัท าแผนการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ นิเทศ
การศึกษา 

 20,000   20,000 

กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

  78,000  78,000 

กิจกรรมที่ 3 จัดท ารายงานผลการ
ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

   2,000 2,000 

รวม  20,000 78,000 2,000 100,000 
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ชื่อโครงการ  ประชุมคณะผู๎บริหาร สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 3 ผํานระบบ Video Conference ในรายการ 
“พุธเช๎า ขําว สพฐ. 

หนวํยงานรบัผดิชอบ    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ   ช่ือ – นามสกลุ   นางสาวกิตติยา ศรีวรขันธุ์   โทรศัพท์ (มือถือ) 0885924258 
     โทรสาร.043 869 583  E-mail  khim-kittiya@hotmail.com 
     กลุํม  อ านวยการ     
สวํนที ่ 1  ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
             เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงผลสมัฤทธ์ิและ
ผลประโยชน์สํวนรวม ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
โปรํงใส 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร ์: 
ภาครัฐมคีวามทันสมัย 
พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบตัิราชการให๎ทันสมัย 

(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีนโยบายจดัประชุมผู๎บรหิารส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน และผู๎อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ ผาํนระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งช้ีแจงขําวสารแนวทางการปฏิบัติงานการเรํงรดัการด าเนินงานไปยัง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง โดยการถํายทอดสดการประชุมทางไกลรายการ 
“พุธเช๎า ขําว สพฐ.” ทุกวันพุธ เวลา 08.00 – 09.00 น. เพื่อให๎การขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
นโยบาย รวมทั้งเพื่อเป็นการช้ีแจงขําวสารแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการเรํงรัดการด าเนินงาน
ในสํวนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จึงจัดท าโครงการประชุมผู๎บริหาร สพฐ. และ 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ผํานระบบ Video Conference ในรายการ “พุธเช๎า ขําว สพฐ.” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 

 1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่2) 
แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ : บริการของรัฐมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ี

ยอมรับของผู๎ใช๎บริการ 
ตัวช้ีวัดของแผนแมํบทประเด็น : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการของภาครัฐ 
Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการของ

ภาครัฐเพิม่ขึ้น 
แผนยํอย : การพัฒนาระบบบรหิารงานภาครัฐ 
เปูาหมายของแผนยํอย : ภาครัฐมขีีดสมรรถนะสูงเทียบเทํามาตรฐานสากลและมคีวามคลํองตัว 
ตัวช้ีวัดของแผนยํอย :  

1) ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) 
2) สัดสํวนของหนํวยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิอยํางสูงตามเปาูหมาย 

Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : 
1) ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) สูงขึ้น 
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2) สัดสํวนของหนํวยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิอยํางสูงตามเปาูหมายสูงขึ้น 
องค์ประกอบ  : ศักยภาพบุคลากร 
ปัจจัย : ทัศนคติในการท างานของบุคลากรทุกระดับ 
แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย  : พัฒนาหนํวยงานภาครัฐให๎เปน็ “ภาครัฐทันสมยั เปิดกว๎าง 

เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ มีความคุ๎มคํา เทียบได๎กับ
มาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล๎อมในการปฏบิัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซ๎อนและทันการ
เปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทัล การพัฒนาให๎มีการน าข๎อมลูและข๎อมูล
ขนาดใหญํมาใช๎ในการพัฒนานโยบาย การตดัสินใจ การบริหารจัดการ การให๎บริการ และการ
พัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเช่ือมโยงการท างานและข๎อมลูระหวํางองค์กรทั้งภายในและ
ภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร๎างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช๎รํวมกันเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการเข๎าถึงข๎อมูลทีส่ะดวกและรวดเร็ว เช่ือมโยงข๎อมูลของหนํวยงานภาครัฐให๎มี
มาตรฐานเดียวกันและข๎อมลูระหวาํงหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง ตลอดจนเพื่อให๎ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน 
และผูป๎ระกอบการสามารถใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลในการขยายโอกาสทางการค๎าทั้งในประเทศ
และตํางประเทศ 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ : ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบาย
จัดประชุมผู๎บรหิารส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู๎อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผํานระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งช้ีแจงขําวสารแนวทางการปฏิบัติงานการเรํงรดัการด าเนินงานไป
ยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง โดยการถาํยทอดสดการประชุม
ทางไกลรายการ “พุธเช๎า ขําว สพฐ.” ทุกวันพุธ เวลา 08.00 – 09.00 น. เพื่อให๎การขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งเพื่อเป็นการช้ีแจงขําวสารแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจน
เป็นการเรํงรัดการด าเนินงานในสวํนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 
3 และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษากาฬสินธุ์ เขต 3 จึงจัดท า
โครงการประชุมผู๎บริหาร สพฐ. และ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ผํานระบบ Video Conference ใน
รายการ “พุธเช๎า ขําว สพฐ.” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้ึน 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ : ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน มีนโยบายจดัประชุมผู๎บรหิารส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทั่วประเทศ ผํานระบบทางไกล (Video Conference) 
เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งช้ีแจงขําวสารแนวทางการปฏิบัติงานการเรํงรดั
การด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง โดยการถํายทอดสด
การประชุมทางไกลรายการ “พุธเช๎า ขําว สพฐ.” ทุกวันพุธ เวลา 08.00 – 09.00 น. เพื่อให๎การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งเพื่อเป็นการช้ีแจงขําวสารแนวทางการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเป็นการเรํงรัดการด าเนินงานในสํวนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 จึงจัดท าโครงการประชุมผูบ๎ริหาร สพฐ. และ สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3 ผํานระบบ Video 
Conference ในรายการ “พุธเช๎า ขําว สพฐ.” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้ึน 

 1.3   แผนการปฏริปูประเทศ (แผนระดบัที่ 2) 
เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป : แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 

1.4  แผนระดบัที ่3  
   1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 1 จ านวนกระบวนงานท่ีได๎รับการปรับเปลีย่นให๎เป็นดจิิทัลเพิ่มขึ้น 

   2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
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มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ 
ตัวบํงช้ีที่ 1 การบริหารจัดการที่ด ี

3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 

4) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก - 
5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล - 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง - 
7) มติครม.ที่เกี่ยวข๎อง - 

สวํนที ่ 2  รายละเอยีดโครงการ 
2.1  หลกัการและเหตผุล 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายจัดประชุมผู๎บริหารส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทั่วประเทศ ผํานระบบ
ทางไกล (Video Conference) เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งช้ีแจงขําวสารแนวทางการ
ปฏิบัติงาน การเรํงรัดการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง โดยการ
ถํายทอดสดการประชุมทางไกลรายการ “พุธเช๎า ขําว สพฐ.” ทุกวันพุธ เวลา 08.00 – 09.00 น. เพื่อให๎การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งเพื่อเป็นการช้ีแจงขําวสารแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็น
การเรํงรัดการด าเนินงานในสํวนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จึงจัดท าโครงการประชุมผู๎บริหาร สพฐ. 
และ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ผํานระบบ Video Conference ในรายการ “พุธเช๎า ขําว สพฐ.” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 
2.2 วตัถปุระสงค ์

 2.2.1 เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจแนวทางการปฏิบัติงานให๎เปน็ไปตามแนวทางที่ สพฐ.ก าหนด  
2.2.2 เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2.3  เปาูหมาย 
2.3.1   เปาูหมายเชงิผลผลติ (Output) 

1) ผอ.สพป. รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุํม/หนํวย และเจ๎าหน๎าท่ีผู๎เกี่ยวขอ๎ง จ านวน 20 คน  
2) ก าหนดประชุมทุกวันพุธ ตั้งแตเํดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 จ านวน 52 ครั้ง 

   2.3.2   เปาูหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)   
1) ผู๎บริหาร บุคลากร ตลอดจนผู๎เกี่ยวข๎องในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 3 มีความรู๎ความเขา๎ใจในการปฏิบัติงานตามแนวทางที่ สพฐ.ก าหนด  
2) ผู๎บรหิาร บุคลากร และผู๎เกี่ยวข๎องสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎ 
   2.4  ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั 

2.4.1 ผู๎บริหาร และบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความ
ตระหนักและมีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย  

2.4.2 ผู๎บรหิาร และบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ปฏิบัติงานได๎สอดคล๎องกับนโยบายที่ก าหนด    

       2.5  ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
 บุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งแนวทางการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนด าเนินงานในสํวนท่ีเกี่ยวข๎องได๎ตามที่ก าหนด 
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   2.6  กลุมํเปาูหมาย/ผูไ๎ดร๎บัผลประโยชน ์
 ผอ.สพป. รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุมํ/หนํวย และเจ๎าหน๎าที่ผูเ๎กี่ยวข๎อง 

 2.7 พืน้ทีด่ าเนนิการ  (ระบุรายละเอียดพื้นท่ีด าเนินการ )   
                        สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ต าบลนิคมห๎วยผึ้ง อ าเภอห๎วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240                       
  2.8   ระยะเวลาด าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 
            วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  วันสิ้นสุดโครงการ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

2.9 กจิกรรมและรายละเอยีดในการใช๎งบประมาณ   24,000    บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กิจกรรมที่  1 ประชุมคณะผู๎บรหิาร สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 3 ผํานระบบ Video Conference 
ในรายการ “พุธเช๎า ขําว สพฐ. 

 24,000   ต.ค.-ธ.ค.63 

รวมทัง้สิน้ 
 24,000    

24,000  
(ขออนมุตัถิวัจาํยทกุรายการ) 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
        วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  24,000  บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

กิจกรรมที่  1 ประชุมคณะผู๎บรหิาร 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ผํานระบบ Video 
Conference ในรายการ “พุธเช๎า ขําว 
สพฐ. 

24,000      24,000 

รวม 24,000    24,000 
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ชื่อโครงการ     ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษา   
หนวํยงานรบัผดิชอบ    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ   ช่ือ – นามสกลุ   นางสาวกิตติยา ศรีวรขันธุ์   โทรศัพท์ (มือถือ) 0885924258 
     โทรสาร.043 869 583  E-mail  khim-kittiya@hotmail.com   
     กลุํม  อ านวยการ     
สวํนที ่ 1  ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
             เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1) (ศึกษาจากเอกสาร สรุปยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

      (1) เปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุํงผลสมัฤทธ์ิและ
ผลประโยชน์สํวนรวม ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร ์: 
ภาครัฐมคีวามทันสมัย 
พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบตัิราชการให๎ทันสมัย 

(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : 
 1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่2) 

แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ : บริการของรัฐมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ี

ยอมรับของผู๎ใช๎บริการ 
ตัวช้ีวัดของแผนแมํบทประเด็น : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการของภาครัฐ 
Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการของ

ภาครัฐเพิม่ขึ้น 
แผนยํอย : แผนยํอยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เปูาหมายของแผนยํอย : ภาครัฐมขีีดสมรรถนะสูงเทียบเทํามาตรฐานสากลและมคีวามคลํองตัว 
ตัวช้ีวัดของแผนยํอย : 

1) ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) 
2) สัดสํวนของหนํวยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิอยํางสูงตามเปาูหมาย 

Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : 
1) ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) เพิ่มขึ้น 
2) สัดสํวนของหนํวยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิอยํางสูงตามเปาูหมายเพิม่ขึ้น 

องค์ประกอบ  : ศักยภาพบุคลากร 
ปัจจัย : ทัศนคติในการท างานของบุคลากรทุกระดับ 
แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย  : พัฒนาหนํวยงานภาครัฐให๎เปน็ “ภาครัฐทันสมยั เปิดกว๎าง 

เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ มีความคุ๎มคํา เทียบได๎กับ
มาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล๎อมในการปฏบิัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซ๎อนและทันการ
เปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทัล การพัฒนาให๎มีการน าข๎อมูลและข๎อมูล
ขนาดใหญํมาใช๎ในการพัฒนานโยบาย การตดัสินใจ การบริหารจัดการ การให๎บริการ และการ
พัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเช่ือมโยงการท างานและข๎อมลูระหวํางองค์กรทั้งภายในและ
ภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร๎างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช๎รํวมกันเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการเข๎าถึงข๎อมูลทีส่ะดวกและรวดเร็ว เช่ือมโยงข๎อมูลของหนํวยงานภาครัฐให๎มี
มาตรฐานเดียวกันและข๎อมลูระหวาํงหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง ตลอดจนเพื่อให๎ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  229 
 

และผูป๎ระกอบการสามารถใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลในการขยายโอกาสทางการค๎าทั้งในประเทศ
และตํางประเทศ 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ : ผู๎บริหารสถานศึกษานับเป็นหัวใจส าคัญในการน านโยบาย
ส าคัญๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาไปสูํการปฏิบตัิ ซึ่งบุคลากรเหลํานี้จะต๎องมีความรู๎ความ
เข๎าใจในเรื่องนโยบายและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
และขับเคลื่อนตลอดเวลา เพื่อจะได๎น าไปขยายผลในโรงเรียนและกลุมํงาน จึงเป็นเรื่องที่ส าคญั
จะต๎องมีการประชุม พบปะช้ีแจงถึงนโยบายประเด็นปญัหารับฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะและ
แลกเปลีย่นทัศนะซึ่งกันและกัน เพื่อให๎สามารถดาเนินกิจกรรมตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ให๎ไปสูํเปูาหมายที่วาง
ไว๎โดยรวม และด๎วยความรํวมมือกันของทุก ๆ ฝุาย จึงเป็นการสมควรอยํางยิ่งที่จะต๎องจัด
โครงการประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 ขึ้น 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ : ผู๎บริหารสถานศกึษานับเป็นหัวใจส าคญัในการ
น านโยบายส าคัญๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาไปสูํการปฏิบัติ ซึง่บุคลากรเหลํานี้จะต๎องมี
ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องนโยบายและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา เพื่อจะได๎น าไปขยายผลในโรงเรียนและกลุํมงาน จึงเป็น
เรื่องที่ส าคัญจะต๎องมีการประชุม พบปะช้ีแจงถึงนโยบายประเด็นปญัหารับฟังความคดิเห็น 
ข๎อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน เพื่อให๎สามารถดาเนินกิจกรรมตํางๆ ท่ี
เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ให๎
ไปสูํเปูาหมายที่วางไว๎โดยรวม และด๎วยความรํวมมือกันของทุก ๆ ฝาุย จึงเป็นการสมควรอยาํงยิ่ง
ที่จะต๎องจัดโครงการประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ขึ้น 

 1.3   แผนการปฏริปูประเทศ (แผนระดบัที่ 2) 
เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป : แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 

1.4  แผนระดบัที ่3  
   1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 1 จ านวนกระบวนงานท่ีได๎รับการปรับเปลีย่นให๎เป็นดจิิทัลเพิ่มขึ้น 

   2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ 
ตัวบํงช้ีที่ 1 การบริหารจัดการที่ด ี

3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 

4) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก - 
5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล - 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง - 
7) มติครม.ที่เกี่ยวข๎อง - 
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สวํนที ่ 2  รายละเอยีดโครงการ 
2.1  หลกัการและเหตผุล 

 ผู๎บริหารสถานศึกษานับเป็นหัวใจส าคัญในการน านโยบายส าคัญๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาไปสูํ
การปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหลํานี้จะต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องนโยบายและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทาง
การศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนตลอดเวลา เพื่อจะได๎น าไปขยายผลในโรงเรียนและกลุํมงาน จึง
เป็นเรื่องที่ส าคัญจะต๎องมีการประชุม พบปะช้ีแจงถึงนโยบายประเด็นปัญหารับฟังความคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ
และแลกเปลี่ยนทัศนะ ซึ่งกันและกัน เพื่อให๎สามารถดาเนินกิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ให๎ไปสูํเปูาหมายที่วางไว๎โดยรวม และด๎วยความ
รํวมมือกันของทุก ๆ ฝุาย จึงเป็นการสมควรอยํางยิ่งที่จะต๎องจัดโครงการประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ขึ้น  
2.2 วตัถปุระสงค ์

2.2.1 เพื่อให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัดรับทราบนโยบายข๎อราชการ ระเบียบข๎อบังคับและการ
ปฏิบัติให๎เกดิประสิทธิผลในการด าเนินงาน  

2.2.2 เพื่อให๎การประสานงานราชการเป็นไปอยํางรวดเร็วขึ้น 
  2.3  เปาูหมาย 

2.3.1   เปาูหมายเชงิผลผลติ (Output) 
1) ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 199 คน  
2) ผู๎บริหารในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จ านวน 13 คน 3. 

ผู๎เกี่ยวข๎อง จ านวน 30 คน  
3) ผู๎บริหารสถานศึกษา ผู๎บริหารในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และผู๎เกี่ยวข๎อง ท่ีเข๎ารํวม

ประชุมได๎รับทราบเปูาหมายและด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน และ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ตลอดจนรับทราบแนวนโยบาย และข๎อ
ราชการได๎อยํางรวดเร็ว สํงผลให๎การปฏิบัตหิน๎าท่ีราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

4) การบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สํงผลใหเ๎กิดประสิทธิผล
แกํนักเรียนและบรรลุวตัถุประสงคข์องทางราชการ 

   2.3.2   เปาูหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)   
1) ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัดรบัทราบนโยบายข๎อราชการ ระเบยีบข๎อบังคับและการ

ปฏิบัติให๎เกดิประสิทธิผลในการด าเนินงาน  
2) ผู๎บริหารสถานศึกษาได๎รับการประสานงานราชการเป็นไปอยํางรวดเร็วข้ึน 

   2.4  ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั 
ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับทราบนโยบายและข๎อราชการเข๎าใจ

ระเบียบ แนวปฏิบัติที่ถูกต๎อง สามารถปฏิบัตริาชการได๎อยํางมีประสทิธิภาพ 
       2.5  ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 

 ร๎อยละ 100 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการ ไดร๎ับทราบนโยบายและข๎อราชการ เข๎าใจระเบียบแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต๎อง สามารถปฏิบตัิราชการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

   2.6  กลุมํเปาูหมาย/ผูไ๎ดร๎บัผลประโยชน ์
 2.6.1 ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกดั จ านวน 199 คน  
2.6.2 ผู๎บรหิารในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 3 จ านวน 13 คน  
2.6.3 ผู๎เกี่ยวข๎อง จ านวน 30 คน 

 2.7 พืน้ทีด่ าเนนิการ  (ระบุรายละเอียดพื้นท่ีด าเนินการ )   
                        สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ต าบลนิคมห๎วยผึ้ง อ าเภอห๎วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240                     
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  2.8   ระยะเวลาด าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 
            วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 วันสิ้นสุดโครงการ  30 มีนาคม พ.ศ. 2564  

2.9 กจิกรรมและรายละเอยีดในการใช๎งบประมาณ   20,000   บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กิจกรรมที่  1 ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษา   
 

 20,000   ม.ค.-มี.ค.64 

รวมทัง้สิน้ 
 20,000    

20,000  
(ขออนมุตัถิวัจาํยทกุรายการ) 
 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
        วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 20,000 บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

กิจกรรมที่  1 ประชุมผู๎บริหาร
สถานศึกษา   

 20,000   20,000 

รวม  20,000   20,000 
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ชื่อโครงการ  การประชุมเชิงวิชาการผู๎บรหิารสถานศึกษา “ทิศทางการบริหารจดัการศึกษาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในยุคความปกติรูปแบบใหม”ํ  

หนวํยงานรบัผดิชอบ    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ   ช่ือ – นามสกลุ   นางราตรี  พูลพฒัน์   โทรศัพท์ (มือถือ) 095 6703 482 
     โทรสาร 043 869 104 E-mail  plan.kalasinthree@gmail.com 
     กลุํม  อ านวยการ      
สวํนที ่ 1  ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
             เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงผลสมัฤทธ์ิและ
ผลประโยชน์สํวนรวม ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
โปรํงใส 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร ์: 
ภาครัฐมคีวามทันสมัย 
พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบตัิราชการให๎ทันสมัย 

(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การจัดการศึกษาถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรและก าลังคนของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด๎านสังคม 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเมืองการปกครอง การพัฒนาท๎องถิ่นและชุมชน ใน
สภาวการณ์ปัจจุบันท่ีมีการเปลีย่นแปลงอยํางรวดเร็ว สํงผลตํอการด ารงชีวิต และความ
เป็นอยูํของประชาชน โดยเฉพาะทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
และวิถีชีวิตทั้งทางตรงและทางอ๎อมปรากฏเป็นสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู๎ 
(Knowledge base Economy society) หรือสังคมทีต่๎องใช๎ความรู๎เป็นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ในการขับเคลือ่นประเทศเพื่อให๎สามารถแขํงขันได๎ในระดับนานาชาต ิ

 1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่2) 
แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ : บริการของรัฐมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ี

ยอมรับของผู๎ใช๎บริการ 
ตัวช้ีวัดของแผนแมํบทประเด็น : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการของภาครัฐ 
Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการของ

ภาครัฐเพิม่ขึ้น 
แผนยํอย : การพัฒนาระบบบรหิารงานภาครัฐ 
เปูาหมายของแผนยํอย : ภาครัฐมขีีดสมรรถนะสูงเทียบเทํามาตรฐานสากลและมคีวามคลํองตัว 
ตัวช้ีวัดของแผนยํอย :  

1) ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) 
2) สัดสํวนของหนํวยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิอยํางสูงตามเปาูหมาย 

Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : 
1) ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) 
2) สัดสํวนของหนํวยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิอยํางสูงตามเปาูหมาย 

องค์ประกอบ  : ศักยภาพบุคลากร 
ปัจจัย : ทัศนคติในการท างานของบุคลากรทุกระดับ 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  233 
 

แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย  : พัฒนาหนํวยงานภาครัฐให๎เปน็ “ภาครัฐทันสมยั เปิดกว๎าง 
เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ มีความคุ๎มคํา เทียบได๎กับ
มาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล๎อมในการปฏบิัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซ๎อนและทันการ
เปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทัล การพัฒนาให๎มีการน าข๎อมลูและข๎อมูล
ขนาดใหญํมาใช๎ในการพัฒนานโยบาย การตดัสินใจ การบริหารจัดการ การให๎บริการ และการ
พัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเช่ือมโยงการท างานและข๎อมลูระหวํางองค์กรทั้งภายในและ
ภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร๎างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช๎รํวมกันเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการเข๎าถึงข๎อมูลทีส่ะดวกและรวดเร็ว เช่ือมโยงข๎อมูลของหนํวยงานภาครัฐให๎มี
มาตรฐานเดียวกันและข๎อมลูระหวาํงหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง ตลอดจนเพื่อให๎ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน 
และผูป๎ระกอบการสามารถใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลในการขยายโอกาสทางการค๎าทั้งในประเทศ
และตํางประเทศ 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ : การจัดการศึกษาถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาบุคลากร
และก าลังคนของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด๎านสังคม เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเมืองการปกครอง การพัฒนาท๎องถิ่นและชุมชน ในสภาวการณ์
ปัจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว สํงผลตํอการด ารงชีวิต และความเป็นอยูํของประชาชน 
โดยเฉพาะทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คณุธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตทั้งทางตรงและ
ทางอ๎อมปรากฏเป็นสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู๎ (Knowledge base Economy society) 
หรือสังคมที่ต๎องใช๎ความรูเ๎ป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในการขับเคลื่อนประเทศ
เพื่อให๎สามารถแขํงขันได๎ในระดับนานาชาติ 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทํา
มาตรฐานสากลและมีความคลํองตัว 

 1.3   แผนการปฏริปูประเทศ (แผนระดบัที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป : แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 

1.4  แผนระดบัที ่3  
   1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 1 จ านวนกระบวนงานท่ีได๎รับการปรับเปลีย่นให๎เป็นดจิิทัลเพิ่มขึ้น 

   2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ 
ตัวบํงช้ีที่ 1 การบริหารจัดการที่ด ี

3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 

4) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก - 
5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล - 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง - 
7) มติครม.ที่เกี่ยวข๎อง - 

สวํนที ่ 2  รายละเอยีดโครงการ 
2.1  หลกัการและเหตผุล 

 การจัดการศึกษาถือเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาบุคลากรและก าลังคนของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนให๎เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางด๎านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเมืองการปกครองการพัฒนาท๎องถิ่นและ
ชุมชน ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว สํงผลตํอการด ารงชีวิต และความเป็นอยูํของ
ประชาชน โดยเฉพาะทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตทั้งทางตรงและ
ทางอ๎อมปรากฏเป็นสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู๎ (Knowledge base Economy society) หรือสังคมที่ต๎องใช๎



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า  234 
 

ความรู๎เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อให๎สามารถแขํงขัน ได๎ในระดับ
นานาชาติ ระบบการศึกษาซึ่งได๎รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ของโลก จึงจ าเป็นต๎องมีการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการบริหารจัดการการศึกษาให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการพัฒนาประเทศให๎ยั่งยืนตามแนวทาง Thailand 4.0 อันจะน าไปสูํการพัฒนาให๎
ผู๎เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับประเทศไทย 4.0 และการเปลี่ยนแปลงของโลกได๎อยําง มี
ประสิทธิภาพ จึงก าหนดให๎มีการประชุมเชิงวิชาการผู๎บริหารสถานศึกษา “ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในยุคความปกติรูปแบบใหมํ” ขึ้น 
2.2 วตัถปุระสงค ์

 2.2.1 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการเกดิความรู๎ความเข๎าใจในการบริหารการศึกษา และทิศทางใหมํ ใน
การขับเคลื่อนด๎านการศึกษาทุกระดับ  

2.2.2 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการเกดิความรู๎ความเข๎าใจเกีย่วกับแนวทางในการพัฒนาผู๎บริหาร
สถานศึกษาอยํางมืออาชีพในยุคความปกติรูปแบบใหมํ อันจะน าไปสูํผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 3. 
เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ประสบการณ์เกี่ยวกับการบรหิารการศึกษา ทิศทางใหมํในการ
ขับเคลื่อนด๎านการศึกษาทุกระดับ และแนวทางในการพัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษาอยาํงมืออาชีพ ในยุค
ความปกติรูปแบบใหม ํ

  2.3  เปาูหมาย 
2.3.1 เปาูหมายเชงิผลผลติ (Output) 

1) ผู๎บรหิารการศึกษา  
2) ผู๎บริหารสถานศึกษา  
3) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู๎เกี่ยวข๎อง 

   2.3.2   เปาูหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)   
1) ผู๎เข๎ารํวมโครงการเกดิความรู๎ความเข๎าใจในการบรหิารการศึกษา และทิศทางใหมํ ในการ

ขับเคลื่อนด๎านการศึกษาทุกระดับ  
2) ผู๎เข๎ารํวมโครงการเกดิความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาผู๎บริหาร

สถานศึกษาอยํางมืออาชีพในยุคความปกติรูปแบบใหมํ อันจะน าไปสูํผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
2.4  ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั 

 ผู๎เข๎ารํวมโครงการเกิดความรู๎ความเข๎าใจในการบรหิารจดัการศึกษาภายใต๎ความเปลีย่นแปลงของ
โลก และทิศทางใหมํในการขับเคลือ่นด๎านการศึกษาทุกระดับ และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปใช๎เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการศึกษาได๎อยํางมปีระสิทธิภาพอันจะน าไปสูํการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในยคุ
ความปกติรูปแบบใหมํให๎สูงขึ้น 

       2.5  ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
สถานศึกษาในสังกัดสามารถปฏิบตัิงานตามระเบียบ ข๎อปฏิบัติ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

   2.6  กลุมํเปาูหมาย/ผูไ๎ดร๎บัผลประโยชน ์
 2.6.1 ผู๎บริหารการศึกษา  
2.6.2 ผู๎บรหิารสถานศึกษา  
2.6.3 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู๎เกี่ยวข๎อง 

 2.7 พืน้ทีด่ าเนนิการ  (ระบุรายละเอียดพื้นท่ีด าเนินการ )   
                        สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ต าบลนิคมห๎วยผึ้ง อ าเภอห๎วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240             
  2.8   ระยะเวลาด าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 
            วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วันสิ้นสุดโครงการ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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2.9 กจิกรรมและรายละเอยีดในการใช๎งบประมาณ   200,000    บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงวิชาการผู๎บริหาร
สถานศึกษา “ทิศทางการบริหารจดัการศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในยุคความปกติ
รูปแบบใหม”ํ 

 200,000   พ.ย.63 

รวมทัง้สิน้ 
 200,000    

200,000  
(ขออนมุตัถิวัจาํยทกุรายการ) 
 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
        วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 200,000บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงวิชาการ
ผู๎บริหารสถานศึกษา “ทิศทางการ
บริหารจดัการศึกษาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในยุคความปกติ
รูปแบบใหม”ํ 

200,000    200,000 

รวม 200,000    200,000 
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ชื่อโครงการ       จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564     
                              ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3     
หนวํยงานรบัผดิชอบ       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ      ช่ือ – นามสกลุ   นายประภวิษณุ์ จิตจักร.  โทรศัพท์ (มือถือ) 08 7844 4494 
       โทรสาร 0 4386 9584   E-mail  praoawet.19644@gmail.com  
     ช่ือ – นามสกลุ   นางลมุล  เนตรคุณ  โทรศัพท ์(มือถือ) 08 3004 5048 
        โทรสาร. 0 4386 9584     E-mail  lamunnet@gmail.com 
        กลุํม  นโยบายและแผน         
สวํนที ่ 1  ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
             เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด๎าน : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

(1) เปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุงํผลสมัฤทธ์ิและ
ผลประโยชน์สํวนรวม ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
โปรํงใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร ์:   
ภาครัฐท่ียดึประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และให๎บริการอยํางสะดวก

รวดเร็ว โปรํงใส 
การให๎บริการสาธารณะของภาครฐัได๎มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน๎าของภูมิภาค 

(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การจัดท าแผนปฏบิัตกิารประจ าปีของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการบริหารจดัการของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และเผยแพรํให๎สารธารณะได๎รับรู๎ รับทราบ ในการด าเนินงานภายใต๎ความ
โปรํงใส 

 1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่2) 
แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็น : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ  :  คนไทยทุกชํวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได๎รับการ

พัฒนาอยํางสมดลุ ท้ังด๎านรํางกาย สติปัญญาและคณุธรรมจริยธรรม เป็นผู๎ที่มีความรู๎และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู๎อยาํงตํอเนื่องตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัดของแผนแมํบทประเด็น : ดัชนีการพัฒนามนุษย ์
Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 3 สามารถจัดท าแผนฯ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาได ๎ร๎อยละ 100 

 แผนยํอย : การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพมนุษย ์         
เปูาหมายของแผนยํอย  : ครอบครัวไทยมีความเข๎มแข็ง และมีจติส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบ

พอเพียงมากข้ึน  
ตัวช้ีวัดของแผนยํอย  : ตัวช้ีวัดของแผนยํอยการสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการพัฒนาและ

เสรมิสร๎างศักยภาพมนุษยC์ontribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีโครงการที่มีวตัถุประสงค์สร๎างจิตส านึกความเป็นไทย และด ารงชีวิตแบบพอเพียง
ให๎กับนักเรียน สามารถสร๎างครอบครัวนักเรยีนที่อบอํุนได๎ คิดเป็น ร๎อยละ 80 

องค์ประกอบ  : กลไกบรหิารจดัการเพื่อสร๎างสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตอํการพัฒนาและเสรมิสร๎าง
ศักยภาพมนุษย ์
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   ปัจจัย :  ความรํวมมือ/บรูณาการหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย :  พัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความ

เชื่อมโยงและบรูณาการข๎อมลูด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหวํางภาคีการพัฒนาตําง ๆ โดย
การเช่ือมโยงข๎อมลูที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอด
ชํวงชีวิต เพื่อเสริมและสร๎างศักยภาพของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยต์ามพันธกิจ
ของแตํละหนํวยงานให๎มีความเข๎มแข็งและตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข๎อมูลการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจดุอํอน จุดแข็ง และ
ศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสูํการตดัสินใจระดบันโยบายและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคนไทยอยาํงมี
ทิศทางและสอดคล๎องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข๎อมูลที่สนับสนุนการผลติก าลัง
แรงงานท่ีมีทักษะตรงตํอความต๎องการของตลาดงานในอนาคต และใช๎ประกอบการตดัสินใจใน
การศึกษาตํอ มีธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผู๎สูงอายุท่ีมีความรู๎ ประสบการณ์ และทักษะเพื่อ
ถํายทอดความรู๎ ประสบการณ์ และทักษะให๎เกิดประโยชน์ตํอประเทศชาติ  

การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ  : การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจดัการ และในแผนปฏิบัตกิารมีโครงการที่บรรจุไว๎ มีทั้งโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรยีน โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพครู โครงการเพื่อพัฒนาสํงเสริมการด าเนินงานของบุคลากร
ทางการศึกษา และโครงการเพื่อบริหารจดัการโรงเรยีนในสังกัด 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ : ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 สามารถจัดท าแผนฯ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา โดยมีโครงการที่บรรจุไว๎ในแผนที่สามารถสร๎างจิตส านึกความเป็นไทย และด ารงชีวิต
แบบพอเพียงให๎กับนักเรียน 

 1.3   แผนการปฏริปูประเทศ (แผนระดบัที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป : แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 

1.4  แผนระดบัที ่3  
   1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
    นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 1 จ านวนกระบวนงานท่ีได๎รับการปรับเปลีย่นให๎เป็นดจิิทัลเพิ่มขึ้น  
   2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
    มาตรฐานที1่  มาตรฐานที่ 1 การบริหารจดัการองค์การสูํความเป็นเลิศ 
    ตัวบํงช้ีที่ 1 การบริหารจัดการที่ด ี

3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 : การพัฒนาประสิทธิภาพและระบบบริหาร
จัดการศึกษา 

4) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก : การปฏริูปการบริหารจดัการภาครัฐ 
5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล  :  การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชน 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง - 
7) มติครม.ที่เกี่ยวข๎อง - 

สวํนที ่ 2  รายละเอยีดโครงการ 
2.1  หลกัการและเหตผุล 

กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร  เน๎น
กระบวนการและจุดมุํงหมายรวมที่หนํวยงานหรือองค์กรมุํงหวังให๎เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎
การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงได๎เน๎นให๎หนํวยงาน
ภาครัฐมีการใช๎แผนกลยุทธ์ของสํวนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให๎ทุกหนํวยงานมี
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แนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได๎ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกลําวสามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนได๎ตลอดเวลา เพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด  ทั้ ง นี้  ใ น แ ตํ ล ะ
ปีงบประมาณหนํวยงานจะต๎องน าแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสูํการปฏิบัติ   โดยการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน  รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช๎
ทรัพยากรที่มีอยูํให๎เกิดประโยชน์สูงสุดไว๎ลํวงหน๎า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  จะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสูํการปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว๎   และน าไปสูํเปูาหมายเดียวกัน คือ
ความส าเร็จอยํางมีประสิทธิภาพ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จึงได๎จัดท า
โครงการนี้ขึ้นเพื่อจะได๎มีแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (แผน 4 ปี) ฉบับปรับปรุง 2564 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการส านัก งานเขต
พื้นที่การศึกษา   
2.2 วตัถปุระสงค ์

2.2.1 เพื่อให๎ผู๎รับผิดชอบสามารถวิเคราะหโ์ครงการฯ/จัดท าโครงการฯ/และรายงานผลการด าเนินงาน
ตามโครงการได๎อยํางถูกต๎องและมปีระสิทธิภาพ   

2.2.2 เพื่อให๎บุคลากรมีจิตบริการ ต๎อนรับผูม๎ารับบริการด๎วยความเตม็ใจจนผู๎บริการเกดิความ
ประทับใจ   

2.2.3  เพื่อก าหนดแผนงานโครงการและกจิกรรมในระยะยาว และระยะสั้นใหส๎อดคล๎องกับ จุดเน๎น 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกลยุทธ์และจุดเน๎นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หนํวยงานและสภาพปญัหาความต๎องการของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   

2.2.4  เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการบริหารงานให๎เกดิความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ท่ีก าหนดไว๎ และ
สนองตํอ นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน๎น และแนวทางการด าเนินงานการศกึษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ   

2.2.5  เพื่อให๎มีระบบการท างานท่ีชัดเจนและเป็นขั้นตอน มีการใช๎งบประมาณอยํางคุ๎มคํา และมีการ
ติดตามผลการด าเนินงาน   

  2.3  เปาูหมาย 
2.3.1 เปูาหมายเชิงผลผลิต (Output)    

1) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3  จ านวน 75 คน 

2) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จ านวน 8 คน 
3) ประธานกลุํมสถานศึกษา จ านวน  10  คน 

2.3.2 เปูาหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 

2563-2566 (ทบทวนปี 2564) เพื่อใช๎เป็นกรอบแนวทางในการด าเนนิงาน  
2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช๎เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน   
3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีแนวทางในการด าเนินงาน ที่

ชัดเจนและเกิดผลอยํางมปีระสิทธิภาพ  
4) สถานศึกษาในสังกัดมีกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีทีส่อดคล๎องกับส านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2.4  ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั 

2.4.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มแีผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-
2566 (ทบทวนปี 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีมีความเช่ือมโยง ความ
สอดคล๎องกับแผน 3 ระดับ ตามนยัยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และครอบคลมุ
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ภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนองตํอนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
กระทรวงศึกษาธิการ, จังหวัดกาฬสินธุ,์ ส านักงานศึกษาธิการภาค 12, ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2.4.2 มีแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อใช๎เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ 

2.5  ตวัชีว้ดัความส าเรจ็  
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สามารถน าผลการบริหารจดัการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
สํงผลใหไ๎ดร๎ับคะแนนประเมินสูงขึน้ [ในระบบ e-MES สพฐ. (การรายผลการตดิตามและประเมินผลการ
บริหารจดัการ, การรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา) การรายงานผล
การด าเนินงานในระบบ ARS, KRS ] 

  2.6  กลุมํเปาูหมาย/ผูร๎บัผลประโยชน ์
2.6.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
2.6.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

2.7  พื้นทีด่ าเนนิการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ต.นิคมห๎วยผึ้ง อ.ห๎วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ ์

2.8  ระยะเวลาด าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 
วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ 1 พฤศจิกายน 2563 วันสิ้นสุดโครงการ 31 ธันวาคม 2563   

 2.9  กจิกรรมและรายละเอยีดในการใชง๎บประมาณ    50,000  บาท   

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ อื่น ๆ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา         ต.ค.-พ.ย.63 
พ.ศ. 2563-2566 และแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563         

 

 - คําอาหารกลางวัน (75 คน X 120 บาท X 1 มื้อ)   9000      
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (75 คน X 35 บาทX 2 มื้อ)   5250      
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
พ.ศ. 2563-2566(ปรับปรุง 2564)  และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564         

ธ.ค.63 

 - คําอาหารกลางวัน (75 คน X 120 บาท X 1 มื้อ)   9000      
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (75 คน X 35 บาทX 2 มื้อ)   5250    
กิจกรรมที่ 3 ประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-
2566 (ปรับปรุง 2564)  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564         

ธ.ค.63 

 - คําอาหารกลางวัน (91 คนX120 บาทX1 มื้อX1 วัน)   10,920      
 - คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม (91 คนX35 บาทX2 มื้อ X1วัน)   6,370      
 - คําจัดท าเอกสาร     4,210    

รวมทัง้สิน้ 
  45,790 4,210   

50,000  
(ขออนมุตัถิวัจาํยทกุรายการ) 
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 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
        วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  50,000 บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 
2563-2566 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

14,250    14,250 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
พ.ศ. 2563-2566(ปรับปรุง 2564)  และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

14,250    14,250 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปฯ/วิพากษ์
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564   

21,500    21,500 

รวม 50,000    50,000 
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ชื่อโครงการ     การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของหนํวยตรวจสอบภายใน   
หนวํยงานรบัผดิชอบ    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ   ช่ือ – นามสกลุ   มยุรี  ไชยโชติ  โทรศัพท์ (มือถือ) 089 9429 376 
     โทรสาร 043 869 583   E-mail Address  mayuree.dol@gmail.com 
     กลุํม / หนํวยตรวจสอบภายใน         
สวํนที ่ 1  ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
             เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงผลสมัฤทธ์ิและ
ผลประโยชน์สํวนรวม ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
โปรํงใส 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร ์:  
ภาครัฐมคีวามทันสมัย 
พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบตัิราชการให๎ทันสมัย 

(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปะถมศึกษา
กาฬสินธุ ์เขต 3 มีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุํงผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์สํวนรวม ตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส 

 1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่2) 
แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ : บริการของรัฐมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ี

ยอมรับของผู๎ใช๎บริการ 
ตัวช้ีวัดของแผนแมํบทประเด็น : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการของภาครัฐ 
Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการของ

ภาครัฐเพิม่ขึ้น 
แผนยํอย : แผนยํอยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เปูาหมายของแผนยํอย : ภาครัฐมขีีดสมรรถนะสูงเทียบเทํามาตรฐานสากลและมคีวามคลํองตัว 
ตัวช้ีวัดของแผนยํอย :  

1) ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) 
2) สัดสํวนของหนํวยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิอยํางสูงตามเปาูหมาย 

Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : 
1) ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) เพิ่มขึ้น 
2) สัดสํวนของหนํวยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิอยํางสูงตามเปาูหมายเพิม่ขึ้น 

องค์ประกอบ  : ศักยภาพองค์กร 
ปัจจัย : กระบวนการท างานภายใน และนวัตกรรมการท างาน 
แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย  : พัฒนาหนํวยงานภาครัฐให๎เปน็ “ภาครัฐทันสมยั เปิดกว๎าง 

เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ มีความคุ๎มคํา เทียบได๎กับ
มาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล๎อมในการปฏบิัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซ๎อนและทันการ
เปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทัล การพัฒนาให๎มีการน าข๎อมลูและข๎อมูล
ขนาดใหญํมาใช๎ในการพัฒนานโยบาย การตดัสินใจ การบริหารจัดการ การให๎บริการ และการ
พัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเช่ือมโยงการท างานและข๎อมลูระหวํางองค์กรทั้งภายในและ
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ภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร๎างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช๎รํวมกันเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการเข๎าถึงข๎อมูลทีส่ะดวกและรวดเร็ว เช่ือมโยงข๎อมูลของหนํวยงานภาครัฐให๎มี
มาตรฐานเดียวกันและข๎อมลูระหวาํงหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง ตลอดจนเพื่อให๎ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน 
และผูป๎ระกอบการสามารถใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลในการขยายโอกาสทางการค๎าทั้งในประเทศ
และตํางประเทศ 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
สถานศึกษาท่ีเป็นหนํวยรับตรวจและสถานศึกษาในสังกัด สามารถบริหารจดัการทางการเงิน การ
บัญชี การพัสดไุด๎อยํางมคีวามคลอํงตัว มีระบบการปฏิบัติงานท่ีดี โปรํงใสและตรวจสอบได๎ 
เพื่อให๎นักเรียน ผูร๎ับบริการและผูม๎ีสํวนได๎สํวนเสีย ได๎รับความพึงพอใจในการบริหาร การจัดการ
ศึกษาและเพื่อบรรลุภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 สถานศึกษาท่ีเปน็หนํวยรับตรวจและสถานศึกษาในสังกัด สามารถบรหิารจดัการ
ทางการเงิน การบัญชี การพัสดุไดอ๎ยํางมีความคลํองตัว มรีะบบการปฏิบัติงานท่ีดี โปรํงใสและ
ตรวจสอบได๎ เพื่อให๎นักเรียน ผูร๎ับบริการและผูม๎ีสํวนไดส๎ํวนเสีย ไดร๎บัความพึงพอใจในการ
บริหาร การจัดการศึกษาและเพื่อบรรลภุารกจิของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 1.3   แผนการปฏริปูประเทศ (แผนระดบัที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป : แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา 

1.4  แผนระดบัที ่3  
   1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
    นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 1 จ านวนกระบวนงานท่ีได๎รับการปรับเปลีย่นให๎เป็นดจิิทัลเพิ่มขึ้น  
   2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
    มาตรฐานที่ 1  การบรหิารจดัการองค์การสูํความเป็นเลิศ 
    ตัวบํงช้ีที่ 1 การบริหารจัดการที่ด ี

3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 : การพัฒนาประสิทธิภาพและระบบบริหาร
จัดการศึกษา 

4) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก : การปฏริูปการบริหารจดัการภาครัฐ 
5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล  :  การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชน 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง - 
7) มติครม.ที่เกี่ยวข๎อง - 

สวํนที ่ 2  รายละเอยีดโครงการ 
2.1  หลกัการและเหตผุล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2553 ได๎ก าหนดให๎กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ด๎านบริหารงาน
วิชาการ ด๎านบริหารงบประมาณ ด๎านบริหารงานบุคคลและด๎านบริหารงานทั่วไป ไปยังสถานศึกษา โดยการ
บริหารจัดการด๎านตําง ๆ ดังกลําวของสถานศึกษา ต๎องมีความคลํองตัว โปรํงใสและสามารถตรวจสอบได๎ 

 หนํวยตรวจสอบภายใน มีหน๎าที่รับผิดชอบการด าเนินการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล                             
การปฏิบัติงานด๎านการด าเนินงาน (Operational) ด๎านการบริหารจัดการ (Management) ด๎านการเงินบัญชี 
(Financial) ด๎านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรี 
(Compliance) และสอบทานระบบการควบคุมภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 
3 และสถานศึกษาในสังกัด ให๎มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให๎ค าแนะน า ให๎ค าปรึกษา ให๎ความเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินงานกิจกรรมตําง ๆ การปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรี 
แกํผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สถานศึกษาที่เป็นหนํวยรับตรวจ 
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สถานศึกษาในสังกัด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และสร๎างความเข๎มแข็งให๎สถานศึกษาใน
สังกัด มีการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี การพัสดุและระบบการปฏิบัติงาน ที่ดี ภายใต๎จ านวนบุคลากร
และทรัพยากรที่มีจ ากัด   
2.2 วตัถปุระสงค ์

2.2.1 เพื่อให๎กิจกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถชํวยเหลือ สนับสนุน                         
การด าเนินงาน สอบทานความถูกต๎องและเชื่อถือได๎ของข๎อมูลทีเ่กี่ยวข๎อง ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด 

2.2.2 เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ให๎ค าปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณคําให๎องค์กร                                       
พร๎อมให๎ข๎อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธ์ิของงาน               
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด 

 2.2.3 เพื่อพัฒนา สร๎างความเข๎มแข็งในการบริหารทางการเงิน การบัญชีและระบบการปฏิบัติงานท่ีดี 
ของสถานศึกษาในสังกัด ให๎สามารถปฏิบัติงานไดส๎ าเรจ็ลลุํวงตามเปาูหมายที่ก าหนด 

  2.3  เปาูหมาย 
2.3.1   เปาูหมายเชงิผลผลติ (Output) 

1) กลุํม / หนํวยในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3    
2) สถานศึกษาท่ีเป็นหนํวยรับตรวจ จ านวน 50 แหํง    
3) ผู๎บริหาร ครู บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3 

จ านวน 199 แหํง 
   2.3.2   เปาูหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถ
บริหารจดัการทางการเงินการบญัชีพัสดุและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและผลสมัฤทธ์ิของงาน
ได๎ดยีิ่งข้ึน 

   2.4  ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สถานศกึษาที่เป็นหนํวยรับตรวจและ

สถานศึกษาในสังกัด สามารถบริหารจัดการทางการเงิน การบญัชี การพัสดไุด๎อยํางมีความคลํองตัว                         
มีระบบการปฏิบตัิงานท่ีดี โปรํงใสและตรวจสอบได๎ เพื่อให๎นักเรียน ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนไดส๎ํวนเสีย                 
ได๎รับความพึงพอใจในการบริหาร การจัดการศึกษาและเพื่อบรรลภุารกิจของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

       2.5  ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
2.5.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีผลการประเมินมาตรฐาน

ส านักงานในระดับ “ด”ี ขึ้นไป 
 2.5.2 สถานศึกษาท่ีเป็นหนํวยรับตรวจ มีความเข๎มแข็งในการบรหิารงานทางการเงินการบัญชีและ

ระบบปฏิบตัิงานท่ีดีปฏิบตัิงานไดส๎ าเรจ็ลลุํวงตามเปูาหมายที่ก าหนด 
 2.5.3 ผู๎บรหิาร ครู บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด ท่ีได๎เข๎ารับการอบรม มีการบริหารงบประมาณ

ได๎อยํางคลํองตัว โปรํงใสและตรวจสอบได ๎
   2.6  กลุมํเปาูหมาย/ผูไ๎ดร๎บัผลประโยชน ์

 2.6.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 2.6.2 สถานศึกษาที่เป็นหนํวยรับตรวจ จ านวน 50 แหํง 
2.6.3 ผู๎บริหาร ครู บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 199 แหํง 
 2.6.4 นักเรียน และผู๎มีสํวนไดส๎ํวนเสีย  
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2.7 พืน้ทีด่ าเนนิการ  (ระบุรายละเอียดพื้นท่ีด าเนินการ )   
1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
2) โรงเรียนค าบงพิทยาคม  
 3. โรงเรียนไค๎นุํนวิทยาพูน  
4) โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมูํ 6  
5) โรงเรียนบ๎านเหลําสีแก๎ว  
 6) โรงเรียนบ๎านห๎วยฝา  
 7) โรงเรียนโคกนาดี  
 8) โรงเรียนบ๎านมํวงกลุ 
9) โรงเรียนบ๎านจอมศรี  
 10) โรงเรียนบ๎านนากุดสิม  
 11) โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 
 12) โรงเรียนกุดปลาค๎าวราษฎร์บ ารุง  
 13) โรงเรียนบ๎านหนองผือ  
 14) โรงเรียนกุดตอแกํนราษฎร์วิทยา  
15) โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร  
 16) โรงเรียนโคกมะลิวิทยา  
 17) โรงเรียนเหลําใหญํวนาสณฑ์ผดุงเวทย์  
 18) โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อปุถัมภ์  
 19) โรงเรียนบ๎านกุดฝั่งแดง  
 20) โรงเรียนบ๎านดอนอุมรัว  
 21) โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม  
 22) โรงเรียนค าโพนทองบริบูรณร์าษฎร์บ ารุง 
 23) โรงเรียนบ๎านคุย  
24) โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์  
 25) โรงเรียนหนองฟูาเลื่อนอ านวยวิทย์  
 26) โรงเรียนบ๎านหนองโง๎ง  
 27) โรงเรียนศรีกดุหว๎าเรืองเวทย์            
 28) โรงเรียนเหลําไฮงามวิทยาสูง  
 29) โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์  
 30) โรงเรียนบ๎านห๎วยแดง                           
 31) โรงเรียนหนองห๎างฉวีวิทย์  
 32) โรงเรียนบ๎านโนนเทีย่ง  
 33) โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน  
 34) โรงเรียนหนองบัวใน  
 35) โรงเรียนหนองหญ๎าปล๎อง  
 36) โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม  
 37) โรงเรียนบ๎านสี่แยกสมเด็จ  
 38) โรงเรียนบ๎านโนนชาด  
 39) โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์  
 40) โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม  
 41) โรงเรียนบ๎านสร๎างแสน  
 42) โรงเรียนชุมชนหมูมํนเม็กวิทยาสรรพ์  
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 43) โรงเรียนมหาไชยโคกกว๎างวิทยา              
 44) โรงเรียนค าเม็กวิทยา  
 45) โรงเรียนแซงบาดาลบ๎านบากวิทยา  
 46) โรงเรียนบ๎านบัวสามัคคี                         
 47) โรงเรียนนาทันวิทยา  
 48) โรงเรียนบ๎านดงสวนพัฒนา  
 49) โรงเรียนบ๎านโนนค๎อ  
 50) โรงเรียนบ๎านโพนแพง  
 51) โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวทิย์                                             

  2.8   ระยะเวลาด าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 
            วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ 1 มกราคม 2564 วันสิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2564 

2.9 กจิกรรมและรายละเอยีดในการใช๎งบประมาณ   30,000     บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด                              
ที่เป็นหนํวยรับตรวจ จ านวน 50 แหํง ดังนี้ 
      1.1 ตรวจสอบการจดัซื้อจัดจา๎งตาม
พระราชบัญญัติจดัซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
วําด๎วยการจดัซื้อจัดจา๎ง และการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
     1.2 ตรวจสอบการด าเนินงาน ดังนี้ 
          1.2.1 เงินอุดหนุนที่ได๎รับจาก อปท.                          
(เงินโครงการอาหารกลางวัน) 
          1.2.2 เงินรายไดส๎ถานศึกษา 
    1.3 ตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ัง 5 ประเภท 
    1.4 ตรวจสอบการเงินการบญัชี (ครอบคลุม
ประเด็นการตรวจสอบ 10 ประเดน็) 

 30,000   ม.ค.- ก.ย. 64 

รวมทัง้สิน้ 
 30,000    

30,000  
(ขออนมุตัถิวัจาํยทกุรายการ) 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
        วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 30,000  บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบสถานศึกษาใน
สังกัดที่เป็นหนํวยรับตรวจ 

 10,000 10,000 10,000 30,000 

รวม  10,000 10,000 10,000 30,000 
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ชื่อโครงการ     อบรมสมัมนาเครือขํายคณะกรรรมการสืบสวน สอบสวน วินัยข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 รุํนท่ี 1 
ประจ าปี 2564  

หนวํยงานรบัผดิชอบ    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ   ช่ือ – นามสกลุ นางอาทิตยา  บรพิันธ์  โทรศัพท ์(มือถือ)  080 3245 141 
     โทรสาร..043 869 064  E-mail arthitayaying@gmail.com  
     กลุํม กฎหมายและคดี      
สวํนที ่ 1  ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
             เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        (1) เปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ  : ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : ประชาชนและภาคตีําง ๆ ในสังคมรํวมมอืกันในการปูองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  : 
(3.1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
(3.2) คดีทุจริตและประพฤตมิิชอบลดลง 
(3.3) การด าเนินคดีทุจรติมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปรํงใส ไมํเลือกปฏิบัต ิ
(3.4)  จ านวนเรื่องร๎องเรียนลดลง  
(3.5) เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐที่ถูกช้ีมูลความผิดลดลง 
(3.6) เรื่องการด าเนินการทางวินัยทุจริตลดลง 
(3.7) จ านวนคดีอาญาที่หนํวยงานถูกไตํสวนคดีทุจรติถูกฟูองกลับ ลดลง 
(3.8) กระบวนการด าเนินการคดีทจุริตที่จ าเป็นต๎องขอขยายระยะเวลาเกินกวํากรอบเวลา

ปกติที่กฎหมายก าหนด ลดลง 
 1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่2) 

  แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ประเด็นการตํอตา๎นการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
   เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ : ประเทศไทยปลอดการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
  ตัวช้ีวัดของแผนแมํบทประเด็น : ดัชนีการรับรู๎การทุจรติของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) 
  Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ดัชนีการรับรู๎การทุจริตของประเทศไทย 

 แผนยํอย : การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  เปูาหมายของแผนยํอย : คดีทุจรติและประพฤติมิชอบลดลง 

ตัวช้ีวัดของแผนยํอย :  
 1. จ านวนคดีทุจริตในภาพรวม 

2. จ านวนคดีทุจริตรายหนํวยงาน- จ านวนข๎อร๎องเรียนเจ๎าหน๎าท่ีภาครัฐที่ถูกช้ีมูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต) 

 3. จ านวนข๎อร๎องเรียนเจ๎าหนา๎ที่ภาครัฐท่ีถูกช้ีมูลวํากระท าการทุจริต 
 4. จ านวนคดีทุจริตที่เกีย่วข๎องกับผู๎ด ารงต าแหนํงทางการเมือง 
Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ :  
       1. จ านวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง 

 2. จ านวนคดีทุจริตรายหนํวยงาน- จ านวนข๎อร๎องเรียนเจ๎าหน๎าท่ีภาครัฐที่ถูกช้ีมูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต) ลดลง 
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 3. จ านวนข๎อร๎องเรียนเจ๎าหนา๎ที่ภาครัฐท่ีถูกช้ีมูลวํากระท าการทุจริตลดลง 
 4. จ านวนคดีทุจริตที่เกีย่วข๎องกับผู๎ด ารงต าแหนํงทางการเมืองลดลง 
องค์ประกอบ : การปลูกจติส านึก 

  ปัจจัย :  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย : อบรมให๎ความรู๎แก๎บุคลากรเพือ่เป็นการการปูองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ : เพื่อให๎ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ ผํานการพัฒนาคนและการพฒันาระบบเพื่อปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให๎
ความส าคญักับการปรับและหลํอหลอมพฤติกรรมคน ทุกกลุมํในสังคมให๎มีจิตส านึกและ
ประพฤติยดึมั่นในความซื่อสัตย ์

การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ :  
1) การปูองกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ มุํงเน๎นการปับพฤติกรรมคนโดยการปลูกฝังวิธีคิด

ในกลุํมเปูาหมายเพื่อปฏริูป คนรุํนใหมํ ให๎มีจิตส านึกในความซื่อสตัยส์ุจรติเพื่อสร๎างพลังใน
การแก๎ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบตํอไปในอนาคต.. 

2) การปราบปรามการทุจริต มุํงเน๎นการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนนิงานของกระบวนการและ
กลไกท่ีเกี่ยวข๎องในการปราบปรามการทุจรติ ทั้งในขั้นตอนการสืบสวน/ตรวจสอบเบื้องต๎น 
การด าเนินคดีทางอาญาฯ ทั้งทางวินัยและอาญามีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 1.3   แผนการปฏริปูประเทศ (แผนระดบัที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป : แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา- 

1.4  แผนระดบัที ่3  
   1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
    นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
    ตัวช้ีวัดที่ 4 ร๎อยละของนักเรียนในสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยดึมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
   2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
    มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
    ตัวบํงช้ีที่ 3 การบริหารงานด๎านการบริหารบุคคล 

3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 - 
4) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก - 
5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล  - 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง - 
7) มติครม.ที่เกี่ยวข๎อง - 

สวํนที ่ 2  รายละเอยีดโครงการ 
2.1  หลกัการและเหตผุล 

ด๎วยพระราชบัญญัติข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม มาตรา 95 
ได๎บัญญัติให๎ผู๎บังคับบัญชามีหน๎าท่ีเสริมสร๎างและพัฒนาให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชามีวินัยปูองกันมิให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชา
กระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแกํผู๎ใต๎บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลําวหาวํากระท าความผิด
วินัย อันได๎แกํ การด าเนินการทางวินัยไมํร๎ายแรง ซึ่งเป็นอ านาจตามกฎหมายรับรองไว๎ให๎สถานศึกษาจักต๎อง
ด าเนินการ เพื่อปูองกันมิให๎ข๎าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา กระท าการอันเป็นการกระท าผิดวินัย 
และถ๎าหากมีเหตุแหํงการกระท าความผิดวินัยขึ้นในสถานศึกษา ต๎องด าเนินการสืบสวน สอบสวน ให๎เป็นไป
ตามกระบวนการ ขั้นตอน ซึ่งก าหนดไว๎ใน   กฎ ก.ค.ศ.วําด๎วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 และกฎ ก.ค.
ศ.ประกาศเพิ่มเติม ท้ังนี้เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎สถานศึกษามีความเข๎มแข็ง ปฏิบัติหน๎าที่ได๎ถูกต๎องตามระเบียบ 
กฎหมาย โปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่ง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีบุคลากรไมํเพียงพอที่จะท าหน๎าที่ในการสืบสวน 
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สอบสวน กรณีมีเรื่องร๎องเรียนกลําวหา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดขึ้นกับสถานศึกษา อีกทั้ง
เป็นการรองรับการพัฒนากระบวนการการศึกษา ที่ก าหนดให๎สถานศึกษามีสภาพเป็นนิติบุคคล ซึ่งต๎อง
ด าเนินการบริหารจัดการข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีพฤติกรรมสุํมเสี่ยงตํอการกระท าผิดวินัย 
ศีลธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อันจะกํอให๎เกิดความเสื่อมเสียตํอช่ือเสียง เกียรติและศักดิ์ศรี ของ
สถานศึกษา ประกอบกับปัจจุบันมีระบบการสื่อสารที่ทันสมัย หากมีการกระท าความเสียหาย หรือเสื่อมเสีย
ช่ือเสียงเกิดขึ้นจะทราบกันแพรํหลาย ท าให๎ประชาชนขาดความศรัทธาตํอภาพลักษณ์ของวิชาชีพครูได๎ 

ดังนั้น ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จึงได๎จัดให๎มี “โครงการอบรมสัมมนา
เครือขํายคณะกรรมการสืบสวน สอบสวน วินัยข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปี งบประมาณ 2563” ขึ้นเพื่อให๎การสืบสวน สอบสวนเสร็จสิ้นได๎
ความจริงโดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู๎ท าหน๎าที่สืบสวน สอบสวน ต๎องตระหนักเสมอ ดังภาษิตกฎหมายวํา 
“ความยุติธรรมที่ลําช๎า ก็คือ ความไมํยุติธรรม” 
2.2  วตัถปุระสงค ์

2.2.1  เพื่อให๎ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีเครือขํายคณะกรรมการ
สืบสวน สอบสวน ในสถานศึกษาตําง ๆ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  

2.2.2  เพื่อสํงเสริมให๎สถานศึกษามีความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการการศึกษา สามารถด าเนินการ
สืบสวนข๎อเท็จจริง และสอบสวนวินัยไมํร๎ายแรงได๎อยํางถูกต๎อง 

2.2.3  เพื่อให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ท าหน๎าที่เป็นคณะกรรมการสืบสวนข๎อเท็จจริง 
คณะกรรมการสอบวินัยไมํร๎ายแรง มีความเข๎าเข๎าถึงกระบวนการสืบสวน สอบสวน และปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยําง
ถูกต๎อง 
2.3  เปาูหมาย 

2.3.1 เปาูหมายเชงิผลผลติ (Output) 
ผู๎อ านวยการสถานศึกษา รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จ านวน 70 คน 
2.3.2 เปาูหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)   

1) จ านวนข๎อร๎องเรียน ร๎องทุกข์ ลดลง 
2) เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐกระท าผิดวินัยลดลง 
3) เพื่อให๎การสืบสวน สอบสวนเสร็จสิ้นได๎ความจริงโดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพซึ่งผู๎ท าหน๎าที่

สืบสวน สอบสวน  
 2.4  ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั 

2.4.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีเครือขํายคณะกรรมการสืบสวน 
สอบสวน ในสถานศึกษาตําง ๆ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

2.4.2 สถานศึกษามีความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา สามารถด าเนินการสืบสวนข๎อเท็จจริง และ
เป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมํร๎ายแรง ได๎อยํางถูกต๎อง 

2.4.3 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ท าหน๎าที่เป็นคณะกรรมการสืบสวนข๎อเท็จจริง 
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไมํร๎ายแรง มีความเข๎าใจในกระบวนการสืบสวน สอบสวน และปฏิบัติหน๎าที่ได๎
อยํางถูกต๎อง แมํนย า 

2.4.4 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข๎ารับการฝึกอบรม น าความรู๎ที่ ได๎ไปเผยแพรํแนะน า
บุคลากรในสถานศึกษาตํอไป 
2.5  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.5.1 ผู๎เข๎ารับการอบรมที่ผํานหลักสูตรต๎องมีระยะเวลาการอบรมครบตามที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตร 
2.5.2 ผู๎เข๎ารับการอบรมต๎องมีผลการประเมินการพัฒนาผํานเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 

2.6  กลุมํเปาูหมาย/ผูไ๎ดร๎บัผลประโยชน ์
2.6.1 ผู๎อ านวยการสถานศึกษา รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา  
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ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
2.6.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
2.6.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

2.7  พื้นทีด่ าเนนิการ  (ระบรุายละเอียดพื้นท่ีด าเนินการ )   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 อ าเภอหว๎ยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ ์

2.8  ระยะเวลาด าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 
วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ 1 เมษายน 2564 วันสิ้นสุดโครงการ 30 มิถุนายน 2564 

2.9 กจิกรรมและรายละเอยีดในการใช๎งบประมาณ   70,000    บาท  (เจด็หมืน่บาทถว๎น) 

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กจิกรรมที ่1 อบรมสัมมนาเครือขํายคณะกรรรมการสืบสวน 
สอบสวน วินัยข๎าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 รุํนที่ 1 
ประจ าปี 2564 จ านวน 70 คน 3 วัน รายละเอียดคําใช๎จําย 
- คําตอบแทนวิทยากรภายนอก (6ช่ัวโมง x 1,000x1วัน) 
- คําตอบแทนวิทยากรภายใน (6ช่ัวโมง x 600x2วัน) 
- คําที่พักวิทยากร จ านวน 2 คืน 3 คน (คืนละ 600 บาท) 
- คําพาหนะวิทยากร 3 คน  
1. นายชัยวัตร  อาษานอก 356 กม. เป็นเงิน 1,424 บาท 
2. นายรัฏฐกร ฟูองเสยีง 1,164 กม.เป็นเงิน 4,656บาท 
3.นายรัชพงศ์ จามรโชติ 432 กม. เป็นเงิน 1,752 บาท 
- คําอาหาร (70 คน x 120 บาท x 3วัน) 
- อาหารวําง (70 คน x 25 บาท x 3 วัน x 2 มื้อ) 
- คําจัดท าเอกสารการอบรม (70 เลํม x 100 บาท) 
- คําติดตามประเมินผลและสรุปรายงาน   
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รวมทัง้สิน้ 
13,200 49,800 7,000   

70,000  
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

2.10  แผนการปฏบิตังิานและแผนการใชจ๎าํยเงนิงบประมาณ 
        วงเงินงบประมาณที่ 70,000 บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

     จัดอบรมสัมมนาเครือขํายคณะกรร
รมการสืบสวน สอบสวน วินัยข๎าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 รุํนที่ 1 
ประจ าปี 2564 

  70,000  70,000 

รวม   70,000  70,000 
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ชื่อโครงการ     โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการงานของกลุํมสถานศึกษา 
หนวํยงานรบัผดิชอบ    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ผูร๎บัผดิชอบโครงการ   ช่ือ – นามสกลุ  นายประภวิษณุ์  จิตจักร  โทรศัพท์ (มือถือ)  087 8444 494 
     โทรสาร 043 869 584     E-mail Plan.kalasinthree@gmail.com 
     ช่ือ – นามสกลุ   นางลมุล  เนตรคุณ  โทรศัพท์ (มือถือ)  083 0045 048 
     โทรสาร 043 869 584   E-mail Plan.kalasinthree@gmail.com 
     กลุํม  นโยบายและแผน     
สวํนที ่ 1  ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ๎งกบัแผน 3 ระดบั ตามนยัยะของมตคิณะรฐัมนตร ี 
             เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที่ 1) (ศึกษาจากเอกสาร สรุปยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เปูาหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงผลสมัฤทธ์ิและ
ผลประโยชน์สํวนรวม ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว 
โปรํงใส 

      (2) ประเด็นยุทธศาสตร ์:  
บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคณุธรรม จริยธรรม มีจติส านึก มีความสามารถสูง 

มุํงมั่น และเป็นมืออาชีพ 
ภาครัฐมีการบรหิารก าลังคนท่ีมีความคลํองตัว ยึดระบบคณุธรรม 

(3) การบรรลเุปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ :  เพื่อให๎บุคลากรภาครฐัเป็นคนดีและเกํง ยึดหลัก
คุณธรรม จรยิธรรม มีจิตส านึก มคีวามสามารถสูง มุํงมั่น และเป็นมอือาชีพ 

 1.2  แผนแมบํทภายใตย๎ทุธศาสตรช์าต ิ(แผนระดบัที ่2) 
แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาต ิ: ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เปูาหมายของแผนแมํบทภายใต๎ยทุธศาสตร์ชาติ : บริการของรัฐมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ี

ยอมรับของผู๎ใช๎บริการ 
ตัวช้ีวัดของแผนแมํบทประเด็น : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการของภาครัฐ 
Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการของ

ภาครัฐเพิม่ขึ้น 
แผนยํอย : แผนยํอยการสร๎างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
เปูาหมายของแผนยํอย : บุคลากรภาครัฐยดึคํานิยมในการท างานเพือ่ประชาชน ยึดหลักคณุธรรม 

จริยธรรม มีจติส านึก มคีวามสามารถสูง มุํงมั่น และเป็นมืออาชีพ 
ตัวช้ีวัดของแผนยํอย :  

1) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ  
2) สัดสํวนเจ๎าหน๎าท่ีรัฐที่กระท าผดิกฎหมายลดลง  

Contribution ตํอเปูาหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : 
1) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐไมํน๎อยกวําร๎อยละ95 
2) สัดสํวนเจ๎าหน๎าท่ีรัฐที่กระท าผดิกฎหมายลดลง 

องค์ประกอบ  : ศักยภาพองค์กร 
ปัจจัย : กระบวนการท างานภายใน และนวัตกรรมการท างาน 
แนวทางการพัฒนาภายใต๎แผนยํอย  : ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเปูาหมายและนโยบายก าลังคนใน

ภาครัฐให๎มมีาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อให๎ก าลังคนภาครัฐมี
ความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐและสอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
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ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพฒันาระบบการบริหารก าลังคนใหม๎ีความคลํองตัว ยึดระบบ
คุณธรรม เพิ่มความยืดหยุํนคลํองตัวให๎กับหนํวยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุก
ขั้นตอนควบคูํไปกับการเสริมสร๎างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตห๎ลักระบบคุณธรรม ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนก าลังคน รูปแบบการจ๎างงาน การสรรหา การคดัเลือก การแตํงตั้ง 
เพื่อเอ้ือให๎เกิดการหมุนเวียน ถํายเทแลกเปลีย่น และโยกย๎ายบคุลากรคุณภาพในหลากหลาย
ระดับระหวํางภาคสํวนตาํง ๆ ของประเทศได๎อยํางคลํองตัว 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนแมํบทฯ : บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุํงมั่น และเป็นมืออาชีพ 

การบรรลุเปาูหมายตามแผนยํอยของแผนแมํบทฯ : บุคลากรภาครัฐ ยึดหลักคณุธรรม จริยธรรม มี
จิตส านึก มีความสามารถสูง มุํงมัน่ และเป็นมืออาชีพ 

 1.3   แผนการปฏริปูประเทศ (แผนระดบัที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป : แผนการปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา- 

1.4  แผนระดบัที ่3  
   1) กลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 1 จ านวนกระบวนงานท่ีได๎รับการปรับเปลีย่นให๎เป็นดจิิทัลเพิ่มขึ้น 

   2) มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
มาตรฐานที่ที่ 1 การบรหิารจดัการองค์การสูํความเป็นเลิศ  
ตัวบํงช้ีที่ 1 การกระจายอ านาจและการสํงเสรมิการมีสํวนรํวมในการบริหารและการจัดการศึกษา 

3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 34) ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาลหลัก 

5) ความสอดคล๎องกับนโยบายเรํงดํวนของรัฐบาล - 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง - 
7) มติครม.ที่เกี่ยวข๎อง - 

สวํนที ่ 2  รายละเอยีดโครงการ 
2.1  หลกัการและเหตผุล 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีภารกิจหลักในการจัดท านโยบาย แผนพัฒนา 
และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให๎สอดคล๎องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต๎องการของท๎องถิ่น ตลอดจนประสาน สํงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาหลักสูตรรํวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา และประสานการระดมทรัพยากรด๎านตําง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อ
สํงเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให๎การบริหารจัดการการปฏิบัติงาน
ของกลุํมสถานศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
จึงจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน ของกลุํมสถานศึกษาขึ้น 
2.2 วตัถปุระสงค ์

 2.2.1 เพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการการปฏิบัติงานของกลุํมสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2.  

 2.2.2 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให๎กับกลุํมสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 

  2.3  เปาูหมาย 
2.3.1   เปาูหมายเชงิผลผลติ (Output) 

กลุํมสถานศึกษา จ านวน 10 กลุํม 
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2.3.2   เปาูหมายเชงิผลลพัธ ์(Outcome)   
ประธานกลุมํสถานศึกษาและผู๎บรหิารสถานศึกษาสามารถบรหิารจดัการการปฏิบัติงาน  

ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ร๎อยละ 100 
2.4  ผลทีค่าดวาํจะไดร๎บั 

  2.4.1 กลุํมสถานศึกษามีงบประมาณในการบรหิารจดัการการปฏิบตังิาน  
  2.4.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานให๎แกํกลุํมสถานศึกษา 

       2.5  ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
 2.5.1 กลุํมสถานศึกษาบรหิารจดัการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   
2.5.2 สถานศึกษามผีลงานเชิงประจักษ์ 

   2.6  กลุมํเปาูหมาย/ผูไ๎ดร๎บัผลประโยชน ์
 2.6.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
2.6.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

2.7  พื้นทีด่ าเนนิการ  (ระบรุายละเอียดพื้นท่ีด าเนินการ )   
       ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 อ าเภอห๎วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์                        

  2.8   ระยะเวลาด าเนนิโครงการ/การด าเนนิการ 
            วันท่ีเริ่มต๎นโครงการ 1 เมษายน 2564 วันสิ้นสุดโครงการ 30 มิถุนายน 2564 

2.9 กจิกรรมและรายละเอยีดในการใช๎งบประมาณ   500,000    บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจําย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) คําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสด ุ วัสดุน้ ามัน 

กิจกรรมที่ 1 การบริหารจดัการกลุํมสถานศึกษาที่ 1  50,000   เม.ย.-มิ.ย.64 

กิจกรรมที่ 2 การบริหารจดัการกลุํมสถานศึกษาที่ 2  50,000   เม.ย.-มิ.ย.64 

กิจกรรมที่ 3 การบริหารจดัการกลุํมสถานศึกษาที่ 3  50,000   เม.ย.-มิ.ย.64 

กิจกรรมที่ 4 การบริหารจดัการกลุํมสถานศึกษาที่ 4  50,000   เม.ย.-มิ.ย.64 

กิจกรรมที่ 5 การบริหารจดัการกลุํมสถานศึกษาที่ 5  50,000   เม.ย.-มิ.ย.64 

กิจกรรมที่ 6 การบริหารจดัการกลุํมสถานศึกษาที่ 6  50,000   เม.ย.-มิ.ย.64 

กิจกรรมที่ 7 การบริหารจดัการกลุํมสถานศึกษาที่ 7  50,000   เม.ย.-มิ.ย.64 

กิจกรรมที่ 8 การบริหารจดัการกลุํมสถานศึกษาที่ 8  50,000   เม.ย.-มิ.ย.64 

กิจกรรมที่ 9 การบริหารจดัการกลุํมสถานศึกษาที่ 9  50,000   เม.ย.-มิ.ย.64 

กิจกรรมที่ 10 การบริหารจดัการกลุํมสถานศึกษาที่ 10  50,000   เม.ย.-มิ.ย.64 

รวมทัง้สิน้ 
 500,000    

500,000  
(ขออนมุตัถิวัจาํยทกุรายการ) 
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2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
        วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  500,000 บาท 

แผนการปฏบิตังิาน 
(กจิกรรม) 

แผนการใชจ๎าํยเงินงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2  ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

กิจกรรมที่ 1 การบริหารจดัการกลุํมสถานศึกษาที่ 1   50,000  50,000 
กิจกรรมที่ 2 การบริหารจดัการกลุํมสถานศึกษาที่ 2   50,000  50,000 
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจดัการกลุํมสถานศึกษาที่ 3   50,000  50,000 
กิจกรรมที่ 4 การบริหารจดัการกลุํมสถานศึกษาที่ 4   50,000  50,000 
กิจกรรมที่ 5 การบริหารจดัการกลุํมสถานศึกษาที่ 5   50,000  50,000 
กิจกรรมที่ 6 การบริหารจดัการกลุํมสถานศึกษาที่ 6   50,000  50,000 
กิจกรรมที่ 7 การบริหารจดัการกลุํมสถานศึกษาที่ 7   50,000  50,000 
กิจกรรมที่ 8 การบริหารจดัการกลุํมสถานศึกษาที่ 8   50,000  50,000 
กิจกรรมที่ 9 การบริหารจดัการกลุํมสถานศึกษาที่ 9   50,000  50,000 
กิจกรรมที่ 10 การบริหารจดัการกลุํมสถานศึกษาที่ 10   50,000  50,000 

รวม   500,000  500,000 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ที ่319/ 2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวนปี 2564) 
 และจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

-------------------------------------- 
            ด้วย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
เพือ่ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2564) และแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร พัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษาและเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน ประกอบด้วย 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้าที่ก าหนดกรอบนโยบาย เพื่อให้คณะท างานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 
(ทบทวนปี 2564) และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยให้มคีวามสอดคล้อง เช่ือมโยงภารกิจการจดั
การศึกษาท่ีตอบสนองต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานศึกษาธิการภาค 
12, จังหวัดกาฬสินธุ,์ ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ ์ประกอบด้วย  

1.1 นายสุรยิะ  ใจวงษ์    ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  ประธานกรรมการ 
1.2 นายปิยพงศ์  สุ่มมาตย ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
1.3 นายชัยณรงค์ ฤทธ์ิวงค ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
1.4 นางวิภา  สายรตัน์  รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
1.5 นายมนตรี  จันทวงศ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
1.6 นายสุปัน  สรุันนา ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
1.7 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
1.8 นางมยุรี  ไชยโชต ิ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
1.9 นายเจษฎา  คะโยธา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      กรรมการ 
1.10 จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
1.11 นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
1.12 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

1.13 นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กรรมการ 

1.14 นางอาทิตยา  บริพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี

กรรมการ 

1.15 นายประภวิษณุ์ จิตจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

กรรมการเลขานุการ 

1.16 นางลมุล  เนตรคณุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

1.17 น.ส.เมทิกา  โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

1.18 นายธีรพล  เวฬุวนารักษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ  กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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2.  คณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  มีหน้าที่ สรุปแผนงาน โครงการ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยให้มคีวามสอดคล้อง เช่ือมโยงภารกิจ 
การจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ตอบสนองต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
กระทรวงศึกษาธิการ, จังหวัดกาฬสินธุ,์ ส านักงานศึกษาธิการภาค 12, ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 
         นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาต ิ

1. นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
2. นายเจษฎา  คะโยธา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      รองประธานกรรมการ 
3. จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
4. นายเสกสรรค์   มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางศศิกานต์  เจรญิด ี ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
 6. นางสมจิตร  พิมพ์รส ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. น.ส.จณิัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นายอภิรัฐ  เจาะจง ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นางเยาวลักษณ์  ศริิรักษ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นางเครือวัลย์  ชิณโสม ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นายตะวัน  ชาญวิริยะปรดีา ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
12. น.ส.วิชชุดา  ตรีเนตร ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
13. นางสุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
14. นางประไพภัทร บุญเรือง นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
15. น.ส.นิชามญจ์  ปัทมารัง นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
16. นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
17. น.ส.ชญาภรณ์  บาลศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ/ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นายอรรคพล  เนตรคณุ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
         นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1. นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
2. นายเจษฎา  คะโยธา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      รองประธานกรรมการ 
3. นายเสกสรรค์   มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางศศิกานต์  เจรญิด ี ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางสมจิตร  พิมพ์รส ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นายอภิรัฐ  เจาะจง ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางเครือวัลย์  ชิณโสม ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นายตะวัน  ชาญวิริยะปรดีา ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
10. น.ส.วิชชุดา  ตรีเนตร ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นางสุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
12. น.ส.ชญาภรณ์  บาลศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 
13. น.ส.จณิัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
14. นางเยาวลักษณ์  ศริิรักษ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ/

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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          นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
1. นายมนตรี  จันทวงศ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
2. นายเจษฎา  คะโยธา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      รองประธานกรรมการ 
3. จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
4. นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

5. นางอาทิตยา  บริพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี

กรรมการ 

6. นายเสกสรรค์   มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางศศิกานต์  เจรญิด ี ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางสมจิตร  พิมพ์รส ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นายอภิรัฐ  เจาะจง ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นางเครือวัลย์  ชิณโสม ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
12. นายตะวัน  ชาญวิริยะปรดีา ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
13. น.ส.วิชชุดา  ตรีเนตร ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
14. นางสุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
15. น.ส.จณิัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
16. นางเยาวลักษณ์  ศริิรักษ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
17. นางราตรี เอราวัณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กรรมการ 
18. น.ส.เพ็ญประภา  ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
19. นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
20. นางธนัชพร หนองช้าง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการ/

ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นายฉันทพัฒน์ อุดรพิมพ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
          นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษาทางการศึกษา 

1. นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
2. จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
4. นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
5. นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

6. นายเจษฎา  คะโยธา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      กรรมการ 
7. นายประภวิษณุ์ จิตจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
กรรมการ 

8. นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กรรมการ 

9. นายเสกสรรค์   มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นางศศิกานต์  เจรญิด ี ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นางสมจิตร  พิมพ์รส ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
12. นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
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13. นายอภิรัฐ  เจาะจง ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
14. นางเครือวัลย์  ชิณโสม ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
15. นายตะวัน  ชาญวิริยะปรดีา ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
16. น.ส.วิชชุดา  ตรีเนตร ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
17. นางสุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
18. น.ส.จณิัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
19. นางเยาวลักษณ์  ศริิรักษ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
20. นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
21. น.ส.ล าใย  ลาโรจน ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ กรรมการ 
22. น.ส.เมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
23. นางวชิราพร  พิมพ์เภา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 
24. น.ส.กิตตยิา  ศรีวรขันธ ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
25. น.ส.เพ็ญประภา  ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
26. นางธนัชพร หนองช้าง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการ 
27. นางราตรี เอราวัณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
28. นางเพ็ญศรี สังข์เผือก นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ/

ผู๎ชํวยเลขานุการ 
29. นายณัฐพล  ทวยล ี พนักงานพิมพ์ ผู๎ชํวยเลขานุการ 
30. นายนรากร  บุญเกิด เจ้าหน้าท่ีธุรการ ผู๎ชํวยเลขานุการ 

    
          นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
2. จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายเจษฎา  คะโยธา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      กรรมการ 
4. นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ กรรมการ 
5. นางราตรี เอราวัณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. น.ส.เพ็ญประภา  ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
7. น.ส.ดวงเนตร  สันวิลาศ นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
8. นางประไพภัทร บุญเรือง นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
9. นางเพ็ญศรี สังข์เผือก นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
10. นางศศิกานต ์ เจรญิด ี ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
11. น.ส.วิชชุดา  ตรีเนตร ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
12. นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู้อ านวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย ์ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
13. นายประหยัด  วรพล นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ กรรมการ 
14. น.ส.ล าใย  ลาโรจน ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ กรรมการ 
15. น.ส.ภัทรนรินทร์  ทิพย์ศิร ิ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ กรรมการ 
16. น.ส.ลลิตา ใจศริ ิ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน กรรมการ 
17. น.ส.นิชามญจ์  ปัทมารัง นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ/เลขานุการ 
18. นายอรรคพล  เนตรคณุ เจ้าหน้าท่ีธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

          นโยบายท่ี 6 ด้านการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
1. นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
2. นางวิภา สายรตัน ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
3. นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ กรรมการ 
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4. นายสุปัน  สรุันนา ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
5. นางมยุรี  ไชยโชต ิ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
6. นายประภวิษณุ์ จิตจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

7. นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 

กรรมการ 

8. นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กรรมการ 

9. นางอาทิตยา  บริพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี

กรรมการ 

10. นายสุเมธ ปาละวงศ ์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นายอภิรัฐ  เจาะจง ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
12. นางสมจิตร  พิมพ์รส ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
13. นายเสกสรรค์   มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
14. นางเครือวัลย์  ชิณโสม ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
15. นางลมุล  เนตรคณุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ กรรมการ 
16. นางหฤทัย  แก่นส าโรง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 
17. น.ส.ปรียานันท์ โสภา นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ กรรมการ 
18. นางธนัชพร หนองช้าง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการ 
19. นางราตร ีเอราวัณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กรรมการ 
20. น.ส.เพ็ญประภา  ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
21. นางเพ็ญศร ี สังข์เผือก นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
22. น.ส.ดวงเนตร  สันวิลาศ นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
23. น.ส.นิชามญจ ์ปัทมารัง นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
24. นางลมุล  เนตรคณุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
25. น.ส.เมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
26. นายธีรพล เวฬุวนารักษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กรรมการ 
27. นางวชิราพร  พิมพ์เภา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 
28. นางประไพภัทร  บุญเรือง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ 
29. น.ส.กิตตยิา  ศรีวรขันธ ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ/ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
30. นายณัฐพล  ทวยล ี พนักงานพิมพ์ ผู๎ชํวยเลขานุการ 
31. นายนรากร  บุญเกิด เจ้าหน้าท่ีธุรการ ผู๎ชํวยเลขานุการ 
32. นายอรรคพล  เนตรคณุ เจ้าหน้าท่ีธุรการ  

    
3.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่เบิกจ่ายเงิน ควบคุมดูแล จัดท าเอกสารที่เกี่ยวกับการเบิกจ่าย ให้ถูกต้อง 
ตามระเบียบ ประกอบด้วย 

3.1 นางวิภา  สายรตัน ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
3.2 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ รองประธานกรรมการ 
3.3 นายประหยัด  วรพล นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.4 น.ส.ล าใย  ลาโรจน ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.5 น.ส.ภัทรนรินทร์  ทิพย์ศิร ิ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ กรรมการ 
3.6 นางลมุล  เนตรคณุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/เลขานุการ 
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6. คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน้าที่ก ากับ  
ติดตาม  โครงการทีไ่ดร้ับจัดสรรงบประมาณ รายงานผู้บังคับบัญชา  ประกอบด้วย 

 
ให้กรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้ง มีหน้าท่ีด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 และวิเคราะห์และ
บูรณาการแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย จุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และให้สามารถน างบประมาณที่ได้รับไปบรหิารจดัการได้อย่างถูกต้อง บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง   ณ  วันท่ี 15  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 น.ส.ลลิตา ใจศริ ิ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

6.1 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
6.2 นายสุปัน  สรุันนา ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            รองประธานกรรมการ 
6.3 นายเจษฎา  คะโยธา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      กรรมการ 
6.4 จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
6.5 นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
6.6 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ กรรมการ 
6.7 นางมยุรี  ดลเพ็ญ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
6.8 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

6.9 นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กรรมการ 

6.10 นางอาทิตยา  บริพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี

กรรมการ 

6.11 นายเสกสรรค์   มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ 
6.12 นายธีรพล  เวฬุวนารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กรรมการ 
6.13 นายประภวิษณุ์  จิตจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                 
กรรมการ/เลขานุการ 

6.14 นางลมุล  เนตรคณุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

6.15 น.ส.เมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ที ่320 / 2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวนปี 2564) 
 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

-------------------------------------- 
            ด้วย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2564) และแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร พัฒนาคณุภาพการจัดการศกึษาและเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน ประกอบด้วย 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้าที่ก าหนดกรอบนโยบาย เพื่อให้คณะท างานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563- 
2566 (ทบทวนปี 2564) และจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยให้มีความสอดคล้อง เช่ือมโยง 
ภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ,  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 12, จังหวัดกาฬสินธุ,์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย  

1.1 นายสุรยิะ  ใจวงษ์    ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  ประธานกรรมการ 
1.2 นายปิยพงศ์  สุ่มมาตย ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
1.3 นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
1.4 นางวิภา  สายรตัน์  รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
1.5 นายมนตรี  จันทวงศ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
1.6 นายสุปัน  สรุันนา ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
1.7 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู้อ านวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย ์ กรรมการ 
1.8 นางมยุรี  ไชยโชต ิ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
1.9 นายเจษฎา  คะโยธา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      กรรมการ 
1.10 จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
1.11 นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
1.12 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

1.13 นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กรรมการ 

1.14 นางอาทิตยา  บริพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี

กรรมการ 

1.15 นายประภวิษณุ์ จิตจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

กรรมการเลขานุการ 

1.16 นางลมุล  เนตรคณุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

1.17 น.ส.เมทิกา  โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

1.18 นายธีรพล  เวฬุวนารักษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ  กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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2.  คณะกรรมการวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  มีหน้าที่ในการวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีจัดท าร่างไว้ว่ามีความเหมาะสมหรือข้อผดิพลาดควรแก้ไขอย่างไร  
ให้ข้อเสนอแนะ ช้ีแนะเพื่อให้การจัดท าแผนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ประกอบด้วย 

1. นายสุรยิะ  ใจวงษ์    ก.ต.ป.น.  ประธานกรรมการ 
2. นายสิทธิพร  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  ศรสีองเมือง ก.ต.ป.น. กรรมการ 
8. นางสุจิตรา  อ้วนละมัย ก.ต.ป.น. กรรมการ 
9. นายเจษฎา  คะโยธา ก.ต.ป.น. กรรมการ 
10. นายประดาบชัย  ตุระซอง ประธานกลุม่สถานศึกษาท่ี 1 กรรมการ 
11. นายพูลผล  เหล่านายอ ประธานกลุม่สถานศึกษาท่ี 2 กรรมการ 
12. นายเทวินทร์  ฉายะโคตร ประธานกลุม่สถานศึกษาท่ี 3 กรรมการ 
13. นายอุ่นใจ  จิตจักร ์ ประธานกลุม่สถานศึกษาท่ี 4 กรรมการ 
14. นายสุพรรณ์  แก้วนิสสัย ประธานกลุม่สถานศึกษาท่ี 5 กรรมการ 
15. นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง ประธานกลุม่สถานศึกษาท่ี 6 กรรมการ 
16. นายบุญโฮม  ชัยช่วย ประธานกลุม่สถานศึกษาท่ี 7 กรรมการ 
17. นายบุญสืบ  ประจ าตน ประธานกลุม่สถานศึกษาท่ี 8 กรรมการ 
18. นายกรชกร  ชวติ ประธานกลุม่สถานศึกษาท่ี 9 กรรมการ 
19. นายเจนณรงค์ เวียงวะลัย ประธานกลุม่สถานศึกษาท่ี 10 กรรมการ 
20. นายประภวิษณุ์ จิตจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
กรรมการเลขานุการ 

21 นางลมุล  เนตรคณุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
    
3. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  มีหน้าทีจัดท าแผนจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  และช้ีแจงเหตุผลของการจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอบข้อ
ซักถามแก่คณะกรรมการวิพากษ์แผนฯ 

1. นายปิยพงศ์  สุ่มมาตย ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
2. นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
3. นางวิภา  สายรตัน์  รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
4. นายมนตรี  จันทวงศ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองประธานกรรมการ 
 5. นายสุปัน  สรุันนา ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
 6. นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู้อ านวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย ์ กรรมการ 
7. นางมยุรี  ไชยโชต ิ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
8. นายเจษฎา  คะโยธา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      กรรมการ 
9. จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
10. นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
11. นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 
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12. นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กรรมการ 

13. นางอาทิตยา  บริพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี

กรรมการ 

14. นายเสกสรรค์   มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
15. นางศศิกานต์  เจรญิด ี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
16. นางสมจิตร  พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
17. นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
18. นายอภิรัฐ  เจาะจง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
19. นางเครือวัลย์  ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
20. นายตะวัน  ชาญวิริยะปรดีา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
21. น.ส.วิชชุดา  ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
22. นางสุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
23. น.ส.จณิัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
24. นางเยาวลักษณ์  ศริิรักษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
25. น.ส.ชญาภรณ์  บาลศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 
26. นางวรางคณา บุษมงคล เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 
27. นางราตรี เอราวัณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กรรมการ 
28. น.ส.เพ็ญประภา  ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
29. นางเพ็ญศรี สังข์เผือก นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
30. น.ส.ดวงเนตร  สันวิลาศ นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
31. นางประไพภัทร บุญเรือง นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
32. น.ส.นิชามญจ์ ปัทมารัง นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 
33. น.ส.กนกวรรณ  วรพล นักจิตวิทยา กรรมการ 
34. นางนันทพร  ครุฑโต นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กรรมการ 
35. นายสุรินทร์  หนองช้าง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กรรมการ 
36. นางสุวรรณภา  เนตรคณุ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการ 
37. น.ส.จรยิา  จารัตน ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ กรรมการ 
38. น.ส.ธิดารัตน์  พันธุ์ศิร ิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ กรรมการ 
39. น.ส.ศศิวิมล ทุมวัน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ กรรมการ 
40. นางยุภาพร  ชมภูเพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
41. นางธนัชพร หนองช้าง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการ 
42. น.ส.ล าใย  ลาโรจน ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ กรรมการ 
43. นายประหยัด  วรพล นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ กรรมการ 
44. น.ส.ภัทรนรินทร์  ทิพย์ศิร ิ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ กรรมการ 
45. น.ส.ลลิตา ใจศิร ิ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน กรรมการ 
46. นายสุเมธ  ปาละวงษ ์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
47. น.ส.ปรียานันท์  โสภา นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ กรรมการ 
48. สิบโท เกรียงไกร  เพยีรสร้างสรร นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  กรรมการ 
49. นางหฤทัย  แก่นส าโรง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 
50. นางสาวกิตติยา  ศรีวรขันธุ ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
51. นายขจรพงศ์ นามสง่า พนักงานพิมพ์ กรรมการ 
52. นายณัฐพล  ทวยล ี พนักงานพิมพ์ กรรมการ 
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6. คณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน โครงการจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  มีหน้าที่ก ากับ  ติดตาม  
โครงการทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณ รายงานผู้บังคับบัญชา  ประกอบด้วย 

53. นายนรากร  บุญเกิด เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 
54. นายอรรคพล  เนตรคณุ เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 
55. น.ส.อัญชิกาญน์ ใจศริ ิ เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 
56 นางณัตติยา ทวยล ี เจ้าหน้าท่ีธุรการ เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 
57. น.ส.ปัญญพัฒน์ ดลเพ็ญ เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 
58. นายประภวิษณุ์ จิตจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
กรรมการ/เลขานุการ 

59. นางลมุล  เนตรคณุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

60. น.ส.เมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

61. 
นายธีรพล เวฬุวนารักษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

62. 
นางวชิราพร  พิมพ์เภา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
4.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่เบิกจ่ายเงิน ควบคุมดูแล จัดท าเอกสารที่เกี่ยวกับการเบิกจ่าย ให้ถูกต้อง 
ตามระเบียบ ประกอบด้วย 

3.1 นางวิภา  สายรตัน์  รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
3.2 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู้อ านวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย ์ รองประธานกรรมการ 
3.3 นายประหยัด  วรพล นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.4 น.ส.ล าใย  ลาโรจน ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.5 น.ส.ภัทรนรินทร์  ทิพย์ศิร ิ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ กรรมการ 
3.6 นางลมุล  เนตรคณุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/เลขานุการ 
3.7 น.ส.ลลิตา ใจศริ ิ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน กรรมการ/

ผู้ช่วยเลขานุการ 

6.1 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
6.2 นายสุปัน  สรุันนา ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            รองประธาน

กรรมการ 
6.3 จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
กรรมการ 

6.4 นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
6.5 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู้อ านวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย ์ กรรมการ 
6.6 นางมยุรี  ดลเพ็ญ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
6.7 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

6.8 นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กรรมการ 
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ให้กรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้ง มีหน้าท่ีด าเนินตดิตามและรายงานการวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 
(ทบทวนปี 2564)  และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และปรับปรุงข้อมลูตามทีค่ณะกรรมการ
วิพากษ์แผนให้ค าแนะน าเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษาและเผยแพร่สูส่ารธารณชน ต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง   ณ  วันท่ี 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.9 นางอาทิตยา  บริพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี

กรรมการ 

6.10 นายเจษฎา  คะโยธา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      กรรมการ 
6.11 นายธีรพล  เวฬุวนารักษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กรรมการ 
6.12 นายประภวิษณุ์  จิตจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                 
กรรมการ/
เลขานุการ 

6.13 นางลมุล  เนตรคณุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

6.14 น.ส.เมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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