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ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ประวัติความเป็นมาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ ออกเป็นเขต พ.ศ. 2516 ประกาศราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนท่ี 58 เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2516 กำหนดให้ศึกษาธิการเขต 10           
มีสำนักงานศึกษาธิการเขตอยู่ ณ จังหวัดอุบลราชธานี และมีเขตภายในท้องท่ี คือ จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด 

พ.ศ. 2520 กระทรวงศึกษาธิการ ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ 
ออกเป็นเขต พ.ศ. 2516 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ ออกเป็นเขต         
พ.ศ. 2520   ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนท่ี 6 เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2520 โดยให้แบ่งท้องท่ีของ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเขตการศึกษา 12 เขต โดยกำหนดให้เขตการศึกษา 10 มีสำนักงานศึกษาธิการเขต
ต้ังอยู่ ณ จังหวัดอุบลราชธานี และมีเขตภายในท้องท่ี 6 จังหวัดคือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จังหวัดนครพนม จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด 

วันท่ี 7 กรกฎาคม 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกำหนดเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดเขตพื้นท่ีการศึกษา ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนพิเศษ 73 ง โดยกำหนดเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ให้สำนักงาน    
เขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ต้ังอยู่ท่ี อำเภอห้วยผ้ึง ประกอบด้วยท้องท่ี อำเภอห้วยผ้ึง อำเภอเขาวง 
อำเภอคำม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอสมเด็จ อำเภอนามน และกิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อ       
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 วันท่ี 18 สิงหาคม 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศการกำหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงเขต
พื้นท่ีการศึกษาเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและ
แก้ไขเปล่ียนแปลงเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลงวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 98 ง แก้ไขเขตพื้นท่ีการศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เป็นเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ต้ังอยู่ท่ี อำเภอห้วยผ้ึง ประกอบด้วยท้องท่ี อำเภอห้วยผ้ึง อำเภอเขาวง   
อำเภอคำม่วง อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอสมเด็จ อำเภอนามน และอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นหนึ่งใน 183 เขต โดยมี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดังนี้  

1. นายจำนงค์ อาศิรวัจน์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นคนแรก ตามคำส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สร 5/2546  ลงวันท่ี 7 
กรกฎาคม 2546 ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2547 

2. นายประยงค์  โมคภา  ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2551 
3. ว่าท่ี ร.ต.ธนุ  วงษ์จินดา  ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2554 
4. นายครรชิต  วรรณชา  ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2559 
5. นายวันชาติ  บัวสิงห์  ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2560 
6. นายภัณฑ์รักษ์ พลต้ือ  ปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2563 
7. นายสุริยะ  ใจวงษ์  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต้ังแต่วันท่ี 28 

ตุลาคม  พ.ศ. 2563 ถึง – 30 กันยายน 2564 
 

สถานท่ีต้ัง 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ต้ังอยู่เลขท่ี 71 หมู่ 4 ถนนห้วยผ้ึง-นาคู  
ต.นิคมห้วยผ้ึง อ.ห้วยผ้ึง จ.กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46240 ซึ่งต้ังอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 578 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา มีพื้นท่ีในเขตบริการ  
รวม 7 อำเภอ 47 ตำบล 590 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อำเภอห้วยผ้ึง อำเภอเขาวง อำเภอนาคู  
อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอนามน อำเภอสมเด็จ อำเภอคำม่วง 
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เขตพื้นที่บริการ 7 อำเภอ   
 

 

ตารางท่ี 1 จำนวนประชากรในเขตพื้นท่ีบริการ  
 

อำเภอ 

จำนวน 
ตำบล หมู่บ้าน ประชากร ตาม ทร.

14 ที่เกิดปี พ.ศ. 
2557 ในเขตพื้นที่

บริการ 

โรงเรียนในสังกัด 

ห้วยผ้ึง 4 52 334 18 
นาคู 5 55 327 22 
เขาวง 6 70 298 16 
กุฉินารายณ์ 12 167 1,080 55 
นามน 6 69 461 20 
สมเด็จ 8 103 278 42 
คำม่วง 6 74 553 26 

รวมทั้งสิ้น 47 590 3,331 199 
ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  
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บทบาทหน้าท่ีของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
 

   
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา 

ท่ีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีเขตบริการครอบคลุมพื้นท่ี  
อำเภอห้วยผ้ึง อำเภอเขาวง อำเภอนาคู อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอนามน อำเภอสมเด็จ และอำเภอคำม่วง 
มีสถานศึกษา ในสังกัดภาครัฐ จำนวน 199 โรงเรียน มีอำนาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาและ 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ 
  1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคล้อง 
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  
  2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พื้นท่ีการศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ และกำกับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น 
ท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  9. ดำเนินการ และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
  10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  12. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับภารกิจภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าท่ีของ
ผู้ใด โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

รอง  ผอ.สพป. 
กาฬสินธุ์ เขต 3 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผล (ก.ต.ป.น.) 

กลุ่มอำนวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มส่งเสริมเทคโนโลยีฯ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

กลุ่มสถานศึกษา 10 กลุ่ม 

สถานศึกษา 199 โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
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นายภัณฑ์รักษ์  พลต้ือ 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 

 

                                                                                       
 

 
 
 
 
 
                      
 
 
   
 

 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางวิภา  สายรัตน์ 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 

 

นายมนตรี จันทวงศ์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 
 

ผู้บริหาร 
 

นายปิยพงศ์  สุ่มมาตย์ 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 

 

นายชัยณรงค์  ฤทธิวงค์ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 
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ผู้อำนวยการกลุ่ม 

นายเจษฎา  คะโยธา  
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล 

 นายอดิศักด์ิ  ทวยลี  
ผอ.กลุ่มบริหารงาน

การเงินและสินทรัพย์ 
 

จ.อ.ไวกูล  มะลิรส  
ผอ.กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 

 

นางมยุรี  ไชยโชติ  
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 

นางราตรี  พูลพัฒน์  
ผอ.กลุ่มอำนวยการ 

นายสุปัน  สุรันนา 
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

นายศักด์ิชัย  แสนโยธา 
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มสง่เสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

นางจันทร์ฉาย  ไชยขันธ ์

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม
พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 

นายประภวิษณุ์  จิตจักร 
ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่ม

นโยบายและแผน 

 

นางอาทิตยา  บริพันธ์

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิติ
การและคดี 
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ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ท่ีอยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีการจัดการศึกษาดังนี้ 

ตารางที่ 2  จำนวนโรงเรียน/จำนวนนักเรียน/จำนวนครู แยกอำเภอ  
อำเภอ จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครู 

ห้วยผ้ึง 18 1,894 139 
นาคู 22 1,954 136 
เขาวง 16 2,133 148 
กุฉินารายณ์ 55 7,629 526 
นามน 20 2,850 177 
สมเด็จ 42 5,409 349 
คำม่วง 26 4,292 292 

รวมทั้งสิ้น 199 26,161 1,767 
                  
                 ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564             
และกลุ่มบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

ห้วยผึง้ นาคู เขาวง กุฉิ
นารายณ์

นามน สมเดจ็ ค าม่วง

จ านวนโรงเรียน 18 22 16 55 20 42 26

จ านวนนักเรียน 1,894 1,954 2,133 7,629 2,850 5,409 4,292

จ านวนครู 139 136 148 526 177 349 292

ลูกจ้าง 38 36 30 83 43 85 59

จ ำ
นว

น

จ ำนวนโรงเรียน/ครู
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ตารางที่ 3  จำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาด 
ขนาดโรงเรียน จำนวนโรงเรียน 

ขนาดเล็ก (นักเรียน 1-120 คน) 125 
ขนาดกลาง (นักเรียน 121-600 คน) 72 
ขนาดใหญ่ (นักเรียน 601-1,500 คน) 1 
ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,501 คนขึ้นไป) 1 

รวมทั้งสิ้น 199 
                               
                             ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ     
                                     และการสื่อสารข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
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ขนาดที ่1 ขนาดที ่2 ขนาดที ่3 ขนาดที ่4 ขนาดที ่5 ขนาดที ่6 ขนาดที ่7
จ านวนโรงเรียน 125 39 22 11 1 1 0

จ านวนนักเรียน 7,168 6,476 4,707 4,910 1,854 1,622 0
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ตารางที่ 4  จำนวนนักเรียนและห้องเรียน 

กลุ่ม/อำเภอ 
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 

ตอนต้น 
รวมทั้งส้ิน 

นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง 

อำเภอห้วยผ้ึง 190 22 1,502 105 202 15 1,894 142 

อำเภอนาคู 348 38 1,391 132 215 12 1,954 182 

อำเภอเขาวง 221 22 1,604 162 308 21 2,133 205 

อำเภอกุฉินารายณ์ 1,300 107 5,714 372 615 48 7,629 527 

อำเภอนามน 536 35 1,957 123 357 19 2,850 177 

อำเภอสมเด็จ 1,029 84 4,073 278 307 18 5,409 380 

อำเภอคำม่วง 719 57 2,813 187 760 45 4,292 289 

รวมทั้งสิ้น 
4,343 365 

19,05
4 

1,35
9 

2,764 178 26,161 1,902 

                               ที่มา : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                        และการสื่อสารข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
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ห้วยผึง้ นาคู เขาวง กุฉิ
นารายณ์

นามน สมเดจ็ ค าม่วง

ก่อนประถม 190 348 221 1,300 536 1,029 719

ประถมศกึษา 1,502 1,391 1,604 5,714 1,957 4,073 2,813

มัธยมศกึษาตอนต้น 202 215 308 615 357 307 760
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จ ำนวนนักเรียน
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ตารางท่ี 5  ตารางแสดงจำนวนนักเรียนจำแนกรายช้ันเรียน  
 

 ระดับชั้น จำนวนนักเรียนรายชั้น 
อนุบาล 1 
อนุบาล 2 
อนุบาล 3 

0 
1,958 
2,385 

รวม 4,343 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

2,975 
2,881 
3,399 
3,281 
3,231 
3,287 

รวม 19,054 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

880 
976 
908 

รวม 2,764 
รวมทั้งสิ้น 26,161 
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จ านวนนักเรียน - 1,958 2,385 2,975 2,881 3,399 3,281 3,231 3,287 880 976 908

จ ำ
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จ านวนนักเรียน
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 ตารางท่ี 6  รายช่ือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

 
ลำดับ

ท่ี 
รหัสโรงเรียน ช่ือโรงเรียน ตำบล อำเภอ 

เปิดสอน 
ระดับ 

1 1046030249 กุดค้าวเทพพิทยา กุดค้าว กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
2 1046030230 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุดหว้า กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
3 1046030238 หนองจระเข้เรืองศิลป์ จุมจัง กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
4 1046030247 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง แจนแลน กุฉนิารายณ์ ขยายโอกาส 
5 1046030254 นาโกวิทยาสูง นาโก กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
6 1046030242 นาขามวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
7 1046030216 บ้านบัวขาว(วันครู 2500) บัวขาว กุฉินารายณ์ ประถม 
8 1046030225 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
9 1046030262 บ้านคุย สามขา กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 

10 1046030227 หนองห้างอำนวยวิทย ์ หนองห้าง กุฉินารายณ์ ประถม 
11 1046030257 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
12 1046030268 บ้านสวนผ้ึง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ ขยายโอกาส 
13 1046030347 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง กุดปลาค้าว เขาวง ขยายโอกาส 
14 1046030338 กุดกว้างสวาสด์ิวิทยา กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง ประถม 
15 1046030346 กุดสิมวิทยาสาร คุ้มเก่า เขาวง ขยายโอกาส 
16 1046030341 หนองแสงถวิลราษฎร์ สงเปลือย เขาวง ขยายโอกาส 
17 1046030349 บ้านส้มป่อย สระพังทอง เขาวง ขยายโอกาส 
18 1046030352 บ้านหนองผือ หนองผือ เขาวง ขยายโอกาส 
19 1046030411 บ้านดินจ่ี ดินจ่ี คำม่วง ขยายโอกาส 
20 1046030391 บ้านคำพิมูล ทุ่งคลอง คำม่วง ขยายโอกาส 
21 1046030405 บ้านโจดนาตาล นาทัน คำม่วง ขยายโอกาส 
22 1046030408 บ้านนาบอน นาบอน คำม่วง ขยายโอกาส 
23 1046030398 สูงเนินวิทยาคม เนินยาง คำม่วง ประถม. 
24 1046030393 ชุมชนโพนพิทยาคม โพน คำม่วง ขยายโอกาส 
25 1046030505 บ้านนาคู นาคู นาคู ประถม 
26 1046030520 บ้านจาน โนนนาจาน นาคู ประถม 
27 1046030516 บ้านม่วงกุล บ่อแก้ว นาคู ขยายโอกาส 
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ลำดับ
ท่ี 

รหัสโรงเรียน ช่ือโรงเรียน ตำบล อำเภอ 
เปิดสอน 
ระดับ 

28 1046030518 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร ภูแล่นช้าง นาคู ขยายโอกาส 
29 1046030507 บ้านนากระเดา สายนาวัง นาคู ประถม 
30 1046030471 นามนราษฎร์สงเคราะห์ นามน นามน ขยายโอกาส 
31 1046030467 หนองหญ้าปล้อง ยอดแกง นามน ขยายโอกาส 
32 1046030483 สงเปลือยวิทยายน สงเปลือย นามน ขยายโอกาส 
33 1046030482 หนองบัวใน หนองบัว นามน ขยายโอกาส 
34 1046030476 ชุมชนหลักเหล่ียมวิทยาคม หลักเหล่ียม นามน ประถม 
35 1046030330 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา แซงบาดาล สมเด็จ ประถม 
36 1046030322 บ้านกอกวิทยาคม ผาเสวย สมเด็จ ขยายโอกาส 
37 1046030321 มหาไชยโคกกว้างวิทยา มหาไชย สมเด็จ ประถม 
38 1046030296 ชุมชนบ้านบอนวิทยา ลำห้วยหลัว สมเด็จ ประถม 
39 1046030297 หนองแสงวิทยาเสริม ศรีสมเด็จ สมเด็จ ขยายโอกาส 
40 1046030299 สมเด็จประชานุเคราะห์ สมเด็จ สมเด็จ ขยายโอกาส 
41 1046030312 หนองแวงวิทยานุกูล หนองแวง สมเด็จ ประถม 
42 1046030305 ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ หมูม่น สมเด็จ ขยายโอกาส 
43 1046030495 คำหมุนผดุงเวทย์ คำบง ห้วยผ้ึง ประถม 
44 1046030487 ไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่น ห้วยผ้ึง ขยายโอกาส 
45 1046030491 บ้านห้วยผ้ึง นิคมห้วยผ้ึง ห้วยผ้ึง ประถม 
46 1046030500 หนองอีบุตรไพรเวทย ์ หนองอีบุตร ห้วยผ้ึง ขยายโอกาส 

 
ตารางท่ี 7  รายชื่อโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

รหัสโรงเรียน ช่ือโรงเรียน 
ลำดับ

ท่ี 
รหัสโรงเรียน ช่ือโรงเรียน 

1 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์ 2 46030002 บ้านโนนเท่ียง 

3 46030007 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 4 46030008 หนองหญ้าปล้อง 

5 46030011 สงเปลือยวิทยายน 6 46030015 หนองบัวใน 

7 46030022 กุดค้าวเทพพิทยา 8 46030024 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 

9 46030034 หนองจระเข้เรืองศิลป์ 10 46030035 หนองฟ้าเล่ือนอำนวยวิทย ์

11 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 12 46030038 นาโกวิทยาสูง 

13 46030043 นาขามวิทยา 14 46030047 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพท่ี 194 

15 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 16 46030058 บ้านคุย 
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ลำดับ
ท่ี 

รหัสโรงเรียน ช่ือโรงเรียน 
ลำดับ

ท่ี 
รหัสโรงเรียน ช่ือโรงเรียน 

17 46030060 คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 18 46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 

19 46030071 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 20 46030073 บ้านกลาง 

21 46030074 เหล่าไฮงามวิทยาสูง 22 46030075 บ้านสวนผ้ึง 

23 46030078 กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 24 46030081 บ้านโพนสวาง 

25 46030083 กุดสิมวิทยาสาร 26 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 

27 46030095 บ้านโพนแพง 28 46030096 บ้านดินจ่ี 

29 46030099 ทุ่งคลองวิทยา 30 46030102 บ้านคำพิมูล 

31 46030103 บ้านนาไร่เดียว 32 46030104 บ้านโนนค้อ 

33 46030105 นาทันวิทยา 34 46030106 บ้านหนองสระพงั 

35 46030107 บ้านโจดนาตาล 36 46030108 บ้านดงสวนพัฒนา 

37 46030109 บ้านนาบอน 38 46030115 บ้านหนองม่วง 

39 46030119 ชุมชนโพนพิทยาคม 40 46030129 บ้านกอกวิทยาคม 

41 46030142 หนองแสงวิทยาเสริม 42 46030147 สมเด็จประชานุเคราะห์ 

43 46030149 หนองแวงวิทยานุกูล 44 46030150 บ้านโนนชาด 

45 46030161 ชุมชนหมูม่นเม็กวิทยาสรรพ์ 46 46030164 คำบงพิทยาคม 

47 46030170 บ้านเหล่าสีแก้ว 48 46030171 ไค้นุ่นวิทยาพูน 

49 46030174 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 50 46030181 หนองอีบุตรไพรเวทย ์

51 46030088 หนองแสงถวิลราษฎร์ 52 46030089 บ้านส้มป่อย 

53 46030092 บ้านหนองผือ 54 46030094 บ้านโพนนาดี 

55 46030184 บ้านชาด 56 46030188 โคกนาดี 

57 46030194 บ้านม่วงกุล 58 46030195 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 
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ตารางที่ 8  จำนวนบุคลากรในสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  

ตำแหน่ง/กลุ่ม จำนวน 
ผู้บริหาร/ 
ผอ.กลุ่ม 

ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจำ
/ พนักงาน
ราชการ/
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ผอ.สพท. 1 1      
รอง ผอ. สพท. 4 3 1     
กลุ่มอำนวยการ 14   1 1 3 6 3 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 1  1 6  2 
กลุ่มนโยบายและแผน 4 1   3   
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9 1   6 1 1 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 14 1  3 9  1 
กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย ์ 11 1  1 5  4 
หน่วยตรวจสอบภายใน 1  1     
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2  1  1   
กลุ่มกฎหมายและคดี 1  1     
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

4 1   1 2  

รวม 75 10 5 6 34 9 11 
                                                    ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                                                           ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

ตารางท่ี 9  ตารางแสดงจำนวนโรงเรียน / ครู แยกอำเภอ  

อำเภอ จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครู 
ลูกจ้างประจำ/ 

พนักงานราชการ/
ลูกจ้างชั่วคราว 

ห้วยผ้ึง 18 1,894 139 38 
นาคู 22 1,954 136 36 
เขาวง 16 2,133 148 30 
กุฉินารายณ์ 55 7,629 526 83 
นามน 20 2,850 177 43 
สมเด็จ 42 5,409 349 85 
คำม่วง 26 4,292 292 59 

รวม 199 26,161 1,767 374 
 

                      ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                                                           ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
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ตารางท่ี 10  ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ห้องเรยีน ปีการศึกษา 2564 แยกรายอำเภอ 
 

กลุ่ม/อำเภอ 
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 
ตอนต้น 

รวมทั้งส้ิน 

นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง นักเรียน ห้อง 
อำเภอห้วยผ้ึง 190 22 1,502 105 202 15 1,894 142 
อำเภอนาคู 348 38 1,391 132 215 12 1,954 182 
อำเภอเขาวง 221 22 1,604 162 308 21 2,133 205 
อำเภอกุฉินารายณ์ 1,300 107 5,714 372 615 48 7,629 527 
อำเภอนามน 536 35 1,957 123 357 19 2,850 177 
อำเภอสมเด็จ 1,029 84 4,073 278 307 18 5,409 380 
อำเภอคำม่วง 719 57 2,813 187 760 45 4,292 289 

รวมทั้งสิ้น 
4,343 365 

19,05
4 

1,35
9 

2,764 178 26,161 1,902 

 
 

 
 

ตารางท่ี 11  ตารางแสดงจำนวนนักเรียนจำแนกรายช้ันเรียน  
 ระดับชั้น จำนวนนักเรียนรายชั้น 

อนุบาล 1 
อนุบาล 2 
อนุบาล 3 

0 
1,958 
2,385 

รวม 4,343 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

2,975 
2,881 
3,399 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

ห้วยผึง้ นาคู เขาวง กุฉิ
นารายณ์

นามน สมเดจ็ ค าม่วง

ก่อนประถม 190 348 221 1,300 536 1,029 719

ประถมศกึษา 1,502 1,391 1,604 5,714 1,957 4,073 2,813

มัธยมศกึษาตอนต้น 202 215 308 615 357 307 760

จ ำ
นว

นค
น

จ ำนวนนักเรียน
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ประถมศึกษาปีท่ี 4 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

3,281 
3,231 
3,287 

รวม 19,054 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

880 
976 
908 

รวม 2,764 
รวมทั้งสิ้น 26,161 

 

 
 

  
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

ตารางที่ 10  รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ 
จำนวนงบประมาณ 

(บาท) 
คิดเป็นร้อยละ 

งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 3,000,000 75 

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,000,000 25 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,000,000 100 

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

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 - 1,958 2,385 2,975 2,881 3,399 3,281 3,231 3,287 880 976 908

จ ำ
นว

น

จ านวนนักเรียน
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กราฟแสดงสัดส่วนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ท่ี รายละเอียด 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะบุคคล 30,000 
2. ค่าอาหารทำการนอกเวลา 50,000 
3. ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ 500,000 
4. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ+ค่าวัสดุยานพาหนะ 100,000 
5. ค่ากำจัดขยะมูลฝอย 200 
6. ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง - 
7. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ 50,000 
8. ค่าวัสดุสำนักงาน 395,005 
9. ค่าวัสดุน้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000 

10. ค่าน้ำด่ืม 30,000 
11. ค่าถ่ายเอกสาร 150,000 
12. ค่าไฟฟ้า 50,000 
13. ค่าน้ำประปา 4,000 
14. ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต 40,000 
15. ค่าไปรษณีย์ 20,000 
16. เพิ่มประสิทธิภาพ สพท.กส.3 (12 เดือน 13 คน ประกันสังคม 

5% เงินสมทบ 0.2%)  
1,480,795 

  งบประจำ 3,000,000 

 

งบบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ
75%

งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
25%

ร้อยละของงบประมำณที่จัดสรร

งบบริหารจัดการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โครงการ 
จำนวนงบประมาณ 

(บาท) 

นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
จำนวน 1 โครงการ 

งบ สพฐ. 

นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ จำนวน 3 โครงการ 

35,000 

นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
จำนวน 6 โครงการ 

240,000 

นโยบายท่ี 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา จำนวน 3
โครงการ 

75,000 

นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ 

10,000 

นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
จำนวน 7 โครงการ  

640,000 

รวม 6 นโยบาย 21 โครงการ   1,000,000 

รายละเอียดงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาแยกตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 

นยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ กลุ่มที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
จำนวนเงิน  

(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน:กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ในสถานศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

นางประไพภัทร 

บุญเรือน 

งบ สพฐ. 

รวมงบประมาณ นโยบายที่ 1 งบ สพฐ. 
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ กลุ่มที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
จำนวนเงิน  

(บาท) 

1 โครงการการพัฒนาสมรรถนะการอ่าน
ขั้นสูงสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

นางเครือวัลย์  
ชิณโสม  

10,000 

2 โครงการตรวจเย่ียมพื้นท่ีเชิงประเมิน
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 
2565 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

นายเสกสรรค์  
มีสารพันธ์ 

10,000 

3 โครงการการพัฒนาศักยภาพครูแนะ
แนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพและการ
มีงานทำ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

นายเสกสรรค์  
มีสารพันธ์ 

15,000 

รวมงบประมาณ นโยบายที่ 2 35,000 

 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ กลุ่มที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
จำนวนเงิน  

(บาท) 

1 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนท่ีตอบ 

สนองการเปล่ียนแปลงศตวรรษท่ี 21 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

นางสาวจิณัฐตา 
วรรณเกษม   

25,000 

2 โครงการอบรม“เสริมสร้างสมรรถนะ
ครูผู้ช่วยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ (Career Path) 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

นางธนัชพร  
หนองช้าง          

50,000 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ กลุ่มที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
จำนวนเงิน  

(บาท) 

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
สร้างความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ 
วิธีการประเมินตำแหน่งและการขอมี
วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ Performance  
Agreement : PA” 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

นางธนัชพร  
หนองช้าง          

40,000 

4 โครงการการขับเคล่ือนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

 นางสาววิชชุดา  
ตรีเนตร 

25,000 

5 โครงการการส่งเสริมพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครู เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและ
เตรียมความพร้อมในการประเมิน 
PISA 2022 โดยใช้ระบบข้อสอบ
ออนไลน์ PISA STYLE 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

นางเยาวลักษณ์  
ศิริรักษ์   

25,000 

6 โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้เพื่อ
คุณภาพชีวิตท่ีดีหลังเกษียณ หลักสูตร 
“สุขเกษม วันเกษียณ”  

ประจำปี 2565 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

นางธนัชพร 
หนองช้าง 

75,000 

รวมงบประมาณ นโยบายที่ 3 240,000 
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นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ กลุ่มที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
จำนวนเงิน  

(บาท) 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้
ระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 
School MIS 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

นายศักดิ์ชัย   

แสนโยธา 

25,000 

2 โครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ และ
ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

นายศักดิ์ชัย   

แสนโยธา 

25,000 

3 โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 
2565    

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

นางสาววิชชุดา  
ตรีเนตร   

25,000 

รวมงบประมาณ นโยบายที่ 4 75,000 
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ กลุ่มที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
จำนวนเงิน  

(บาท) 

1 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและ
การอนุรักษ์พลังงานในชุมชน:ส่งเสริม
การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะแทน
พลังงานทดแทนในสถานศึกษา  

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

นางสาวธัญชินาฐ์ 
ปัทมารัง 

10,000 

รวมงบประมาณ นโยบายที่ 5 10,000 

 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ กลุ่มที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
จำนวนเงิน  

(บาท) 

1 โครงการการขับเคล่ือนกระบวนการ 
PLC (Professional Learning 
Community) ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

นางสุชัญญา  
เย้ืองกลาง     

25,000 

2 โครงการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ

จัดการศึกษา 

นางรัชนี   

สุขสวัสด์ิ 

40,000 

3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3  

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

นางลมุล   
เนตรคุณ    

300,000 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อโครงการ กลุ่มที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
จำนวนเงิน  

(บาท) 

4 โครงการการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน  

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

นางมยุรี   
ไชยโชติ    

50,000 

5 โครงการอบรมสัมมนาเครือข่าย
คณะกรรมการสืบสวน สอบสวน วินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 รุ่นท่ี 1 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

กลุ่มกฎหมายและคดี นางอาทิตยา  
บริพันธ์     

15,000 

6 โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงานและบุคคลท่ีมีผลงานยอด
เย่ียมรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWORDS)     

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา     

นางสุชัญญา  
เย้ืองกลาง   

10,000 

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานของกลุ่มสถานศึกษา 

กลุ่มนโยบายและ
แผน     

นางลมุล  เนตร
คุณ   

200,000 

รวมงบประมาณ นโยบายที่ 6 640,000 
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ส่วนที่ 2  ทิศทางการจัดการศึกษา 
 

ค่านิยมองค์กร  
บริหารโปร่งใส   ใส่ใจบริการ  ทำงานเป็นทีม 

 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
      ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน มีคุณภาพ 

  

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง  

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ลดความเหล่ือมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มี
สมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
 3. พัฒนาและสร้างเสริมให้สำนักงาน/สถานศึกษา/ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ให้มีสมรรถนะสูงสุดสู่การเป็นองค์กรการจัดการศึกษาท่ีเป็นเลิศและยั่งยืน   
 4. บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กร บูรณาการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL TECHNOLOGY) เพื่อ
พัฒนามุ่งสู่ THAILAND 4.0  

5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)         

เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

4. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  
มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
ใช้การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต 
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 
2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายท่ี 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
        มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

  เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  

มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว  
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

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

1. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดี  
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม 
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อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือกับการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
  แนวทางการดำเนินการ 
   1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของ
ชาติ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
   3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเส่ียงใน
การดำเนินชีวิตท้ังปัจจุบันและอนาคต 
 

นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  เป้าประสงค์ 

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

2. ผู้เรียนมีความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด  
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกรรม 
   
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ ท่ีสอดคล้องกับ
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  

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

3. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ันท่ีตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคน  
  แนวทางการดำเนินการ 

 1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 

 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ
ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
 

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  
  เป้าประสงค์ 

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนา  
ท่ีสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ  
ท่ีสอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต            
ท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ 
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3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ  

 มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี 

สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 
6. ครู เปล่ียนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการ

เรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 
7. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา  

ศักยกภาพามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังมีจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
   
  ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้  
ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)  

2. ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด 

3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน     
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

4. ร้อยละผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
มีทักษะการเรียนรู้ ท่ีเช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด  
และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

5. ร้อยละผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุ
วัฒนธรรม 

6. ร้อยละผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะท่ีดี 
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท้ังด้านร่างกายและจิตใจ 

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

8. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

9. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้านต่าง 
ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงอยู่ด้วยกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและ
บริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายท่ีเป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21  
 แนวทางการดำเนินการ 

   1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (O-NET, PISA) 
   2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา 
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   3.  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพ การนิเทศติดตาม) 
   4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา 
   5. พัฒนาระบบการดำเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบ
การศึกษา การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา 
 

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน   
และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

  เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(Global Goals for Sustainable Development ) 
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

ในระดับพื้นท่ี ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นท่ี 
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง  

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีต้ัง
ของสถานศึกษา 

5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
เข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ  
การได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

             ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 

สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  และ
ท่ีต้ังของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ 

3. ร้อยละของสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการ      
แนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้    
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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  แนวทางการดำเนินการ 
   1. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  
   2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
   3. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสอนงความต้องการของผู้เรียน  
   4. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศผู้สำเร็จ
การศึกษา ปพ.3 
 

นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและ
บริโภค ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

2. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ท่ีถูกต้องและ
สร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและชุมชน  
เช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

2. ร้อยละของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำ
ขยะมาใช้ประโยชน์รวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ ท่ีเกี่ยวข้อง  

3. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
  แนวทางการดำเนินการ 

สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
 

นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
  เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  
และด้านการบริหารงานท่ัวไป 

2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ปรับเปล่ียนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมท่ี
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่าง    
เป็นระบบ 
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  ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
2. ร้อยละของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็น

หน่วยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก     
อยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล 

3. ร้อยละของสถานศึกษา และ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา นำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 

4. ร้อยละของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

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

6. ร้อยละของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

7. ร้อยละของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

8. ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางการดำเนินการ 
   1. สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
   3. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอำนาจ 
 
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 
มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  

 คำอธิบายมาตรฐาน  
 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อให้

บรรลุตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นหลักการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดี ยึดหลัก ธรรมาภิบาลอย่างเป็น
รูปธรรม ด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ การกระจายอำนาจและการเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานไปสู่เป้าหมาย  มี 3 ตัวบ่งช้ี ดังนี้  

ตัวบ่งช้ีท่ี 1 การบริหารจัดการท่ีดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา  
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มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
 คำอธิบายมาตรฐาน  
 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมถึงการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นท่ีการศึกษา มี 5 ตัวบ่งช้ี ดังนี้  

ตัวบ่งช้ีท่ี 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 การบริหารงานด้านการบริหารท่ัวไป 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 คำอธิบายมาตรฐาน  

 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา หมายถึง ผลของการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตามบทบาทและภารกิจ ท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาท่ีเกิดขึ้นกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งช้ี ดังนี้  

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อ    

ในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา

รวมทั้งการให้บริการ 
 ผลลัพธ์  (Result ) 
“นักเรียนดี ครูเด่น ผู้บริหารคุณภาพ โรงเรียนเลิศล้ำ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้มาตรฐาน” 
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ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีผลการดำเนินงานตามภารกิจท่ีเกิดจาก
กระบวนการขับเคล่ือนการดำเนินงานท่ีหลากหลาย ดังนี้  

1. ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

2. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

3. ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

4. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

5. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (พ.ศ. 2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

6. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

7. ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT , O-NET) ปีการศึกษา 2563 

 
 

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ดำเนินงานประสบผลสำเร็จเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการในแผนปฏิบัติการ และเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีผลการปฏิบัติงานรายโครงการดังนี้  
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นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ                          
 

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ในสถานศึกษา 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

ผลการดำเนินโครงการ  
๓.๑  ลูกเสือตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ มีความรู้ ความเข้าใจ 

ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด  
๓.๒  จัดต้ังหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
๓.๓  จัดต้ังหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  จัดกิจกรรมในการป้องกนัและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา  
๓.๔  ลูกเสือท่ีผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในโทษพิษภัยของยาเสพติด  

รู้จักการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด  และสามารถเป็นแกนนำจัดกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ปัญหาและอุปสรรค  
- ไม่มี 

แนวทางแก้ไข  
- ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา    
- ไม่มี 
ภาพกิจกรรม 
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ 
 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

โครงการอบรม“เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)    
 

งบประมาณ 20,000 บาท  เบิกจ่าย 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการ

ปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู  

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  

1.  เสนอโครงการต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  เพื่อขออนุมัติ 
2.  แต่งต้ังคณะทำงาน/พัฒนาเครื่องมือ 
3.  กำหนดวันเวลา   
4.  ดำเนินการ   
5.  สรุป รายงานผล 

ผลการดำเนินโครงการ   

1. ครูผู้ช่วย ท่ีเข้าร่วมพัฒนามีและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครู
ผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู 
 2. ด้านวิทยากร มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมอบรมโครงการ อบรม “เสริมสร้าง
สมรรถนะครูผู้ช่วยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  มีเทคนิคการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย 
ดำเนินกิจกรรมไปด้วยดี การจัดกิจกรรมปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับเวลา เนื้อหา และจุดประสงค์ของกิจกรรมนัน้
เป็นอย่างดี สามารถสร้างบรรยากาศให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ยกตัวอย่าง อภิปราย     
ตอบข้อซักถาม อธิบายนำเสนอ และตอบคำถามตรงประเด็นมีความหลากหลาย 

ปัญหาอุปสรรค 

1. ด้านบุคลากร จากการสังเกตและสอบถาม ครูผู้ช่วยผู้เข้ารับการอบรม ส่วนใหญ่ ทำการสอนใน 
ทุกวิชา และทุกระดับช้ัน ทำให้การเรียนการสอนไม่ตรงกับวิชาเอกท่ีเรียนมาทำให้ครูไม่รู้กรอบการสอน วิธีการ 
จัดการเรียนการสอน  
 2. ด้านงบประมาณ 

   เนื่องจากโรงเรียนยังขาดอุปกรณ์ในการท่ีจะให้ครูใช้ในการเรียนการสอน  
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ข้อเสนอแนะ 
 ควรให้มีการพัฒนาครูปฐมวัย เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยการบูรณาการ เพื่อยกระดับการจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง และให้มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลด้วย เพื่อให้ครูได้รับ
การพัฒนาและสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับความรู้ 
 

ภาพกิจกรรม  

      

          
 

 

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินตำแหน่งและการขอมี
วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ Performance  Agreement:PA” 

งบประมาณ 40,000 บาท  เบิกจ่าย 40, 000บาท คงเหลือ  0 บาท 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
2. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดท่ีเป็นสถานศึกษาพอเพียงพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และบูรณาการการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล   
ท่ี 10 สู่การปฏิบัติ  

3. เพื่อสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนให้กับ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรยีนในสังกัดท่ีขอรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 

4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตสำนึกในปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา และบูรณาการการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 สู่การปฏิบัติ  

5. เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการจัดการแบบมีส่วนร่วมใน
โรงเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  

6. เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ มีนวัตกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดท่ีเป็นสถานศึกษาพอเพียง
เตรียมความพร้อมขอรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและ
ขยายองค์ความรู้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  
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7. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ดำเนินงานตามกระบวนการพฒันา

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพพร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา โดยมีวิธีการดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี ้

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาเพือ่รับการประเมินเป็นศนูย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  

- ดำเนินการในระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2564  
สถานท่ี   22 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
  23 มกราคม 2564 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  24 มกราคม 2564 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  25 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  26 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 การดำเนินการกิจกรรมท่ี 1 โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นายประจักษ์ พุฒพิมพ์ และคณะ ในประเด็นดังต่อไปนี ้
  1. การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
  2. เกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ และขั้นตอนการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ 
  3. กระบวนการเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ และการบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
  4. การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา และการนำเสนอ 
การถอดบทเรียน 

- ดำเนินการในระหว่างวันที่ 4 และ 11 มิถุนายน 2564  
สถานท่ี  4 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ และโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์               
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ อำเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 การดำเนินการกิจกรรมท่ี 1 โดยการสร้างความเข้าใจในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงตามเกณฑ์ 
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 3 ด้าน 8 องค์ประกอบ  
ในประเด็นดังต่อไปนี ้
  1. การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
  2. เกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ และขั้นตอนการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ 
  3. กระบวนการเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ และการบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา      
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

  4. การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา และการนำเสนอ 
การถอดบทเรียน 
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กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาสถานศึกษาใหพ้ร้อมรับการประเมินสถานศึกษา  
- ดำเนินการในระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 8 เมษายน 2564 

สถานท่ี  ระยะท่ี 1 การพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในระหว่างวันท่ี 22 – 26 มีนาคม 2564 
  22 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  23 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

25 มีนาคม 2564 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
26 มีนาคม 2564 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

สถานท่ี ระยะท่ี 2 การนิเทศ ติดตามการพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในระหว่างวันท่ี 30 มีนาคม – 6 เมษายน 2564 

30 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
31 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
4 เมษายน 2564 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
6 เมษายน 2564 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

สถานท่ี ระยะท่ี 3 การนิเทศ ติดตาม การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในระหว่างวันท่ี 1 – 2, 7 – 8 เมษายน 2564 

1 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
7 เมษายน 2564 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
8 เมษายน 2564 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

การดำเนินการกิจกรรมท่ี 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

 1. การประชุมวางแผนการดำเนินงานการนิเทศติดตามการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล เป็น 4 ชุด ประกอบด้วย คณะ ก.ต.ป.น. ประธานกลุ่มสถานศึกษาท่ีโรงเรียนขอรับการประเมิน
สังกัด ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ  

2. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามตามคำส่ังออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามปฎิทินปฏิบัติงาน 
ตามกรอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ.ด้านการศึกษา 3 ด้าน 8 องค์ประกอบ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อแนะนำสถานศึกษาให้จัดเตรียมเอกสาร การปรับบริบท ภูมิทัศน์ให้พร้อมรับการประเมิน 

3. คณะกรรมนิเทศ ติดตามตามคำส่ัง ออกติดตามสถานศึกษาในวันประเมินเพื่อสังเกตการณ์ 
เก็บข้อมูลข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิ รับฟังการสะท้อนผลหลังการประเมิน นำมาสังเคราะห์จัดทำ
ข้อมูลเพื่อพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

- ดำเนินการในระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2564 
สถานท่ีการนิเทศ ติดตามการพัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับกาประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในระหว่างวันท่ี 15 – 16 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 
และโรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

การดำเนินการกิจกรรมท่ี 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
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 1. การประชุมวางแผนการดำเนินงานการนิเทศติดตามการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดย นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนและ
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ  

2. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามตามคำส่ังออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
ตามกรอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ.ด้านการศึกษา 3 ด้าน 8 องค์ประกอบ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อแนะนำสถานศึกษาให้จัดเตรียมเอกสาร การปรับบริบท ภูมิทัศน์ให้พร้อมรับการประเมิน 

3. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามตามคำส่ัง ออกติดตามสถานศึกษาในวันประเมินเพื่อสังเกตการณ์ 
เก็บข้อมูลข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมนิ รับฟังการสะท้อนผลหลังการประเมิน นำมาสังเคราะห์จัดทำ
ข้อมูลเพื่อพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

กิจกรรมที่ 3 การประชุมสร้างความรู้และความเข้าใจการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ดำเนินงานการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้
สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพพร้อมรับ
การประเมินฯ โดยมีวิธีการดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
  1. กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการของ
โรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ของโรงเรียนท่ีขอรับการประเมินฯ จำนวน     
32 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 96 คน   

2. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในประเด็นต่อไปนี้ 
    2.1 เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง และขั้นตอนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

      2.2 การบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
      2.3 การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการนำเสนอการถอดบทเรียน 

กิจกรรมที่ 4 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 

การดำเนินการกิจกรรมท่ี 4 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

 1. การประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา โดย นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ  

2. ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอผลการดำเนินงาน ตามประเด็นดังนี้ 
    2.1 การขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
    2.2 การขับเคล่ือนสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 
    2.3 สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดท่ีขอรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2564 
    2.4 สถานศึกษาในสังกัดท่ียังไม่ประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 
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ผลการดำเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  
 จากการดำเนินโครงการการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (โรงเรียนบ้าน
โจดนาตาล,โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม,โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ และโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์)
กิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้านการศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาตามกระบวนการและประสบความสำเร็จ ดังนี้ 
 1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และยั่งยืน  
 2. ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            
ทุกระดับช้ันนำสู่ความสมดุล ด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม  
 3. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  
  1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างท่ีดี 
  2) นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมนำความรู้ ได้รับการพัฒนา ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ    
และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงอย่างยั่งยืน 
  3) ผู้ปกครอง ชุมชน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นวิถีชีวิต 
  4. สถานศึกษาพอเพียง มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น มีส่วนร่วม   
ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาส่ือการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงอย่างยั่งยืน 
  5. สถานศึกษาพอเพียงในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนามีความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. ศึกษานิเทศก์และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาพอเพียงเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา  

ปัญหาและอุปสรรค  
 1. เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นตาม
แผนท่ีวางไว้ ไม่สามารถจัดกิจกรรมแบบรวมกลุ่มได้ ต้องจัดแยกสถานศึกษา ทำให้งบประมาณท่ีได้รับอย่างจำกัด
ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ทำให้การจัดกิจกรรมมีการรวบรัดทำให้การดำเนินงานของโรงเรียนในบางกิจกรรมมี
ความเข้าใจท่ีคาดเคล่ือน ส่งผลให้เมื่อคณะกรรมการออกนิเทศ ติดตาม โรงเรียนต้องปรับแก้ซึ่งมีระยะเวลาท่ีจำกัด 
 2. เนื่องด้วยไตรมาสท่ี 2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีกิจกรรมท่ีดำเนินพร้อมกัน
หลายโครงการ/กิจกรรม ทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่องและมีระยะเวลาท่ีกระช้ันชิด รวมถึงปฏิทินการประเมิน
แจ้งมายังเขตพื้นท่ีการศึกษาแบบกระช้ันชิดทำให้การนิเทศ ติดตามและประเมินผลก่อนการประเมินมีระยะเวลา   
ท่ีเร่งรัดท้ังคณะกรรมนิเทศ ติดตาม และโรงเรียนในการปรับแก้งานรวมถึงปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรยีน 
 3. เนื่องด้วยไตรมาสท่ี 3 โรงเรียนในสังกัดอยู่ในระหว่างการปิดภาคเรียน และการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้การดำเนินการในส่วนการเตรียมความ
พร้อมของนักเรียนแกนนำต้องปฏิบัติในขอบเขตท่ีจำกัด 
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 4. เนื่องด้วยไตรมาสท่ี 4 โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้การดำเนินการในส่วนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในทุกด้านไม่
เต็มท่ีตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ 

แนวทางแก้ไข  
 - วางแผนปฏิทินการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 ระดับสถานศึกษา 
 1. สถานศึกษาควรดำเนินงานตามมาตรฐานตัวชี้วัดของสถานศึกษาพอเพียง 5 ด้าน 17 องค์ประกอบ  
62 ตัวบ่งช้ี อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
 2. สถานศึกษาควรสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในการดำเนินงานการน้อมนำหลักปรัชญา            
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เช่น การศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย การอบรมพัฒนา เป็นต้น 
 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ 
  1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรกำหนดนโยบายการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
สู่สถานศึกษาเพื่อความยั่งยืน เช่น การประเมินความยั่งยืนของสถานศึกษาพอเพียงทุกปี การอบรมให้ความรู้สร้าง
ความเข้าใจการดำเนินงานในสถานศึกษาแก่ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบในโรงเรียน เป็นต้น 
 2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาพอเพียงท่ีมีการปฏิบัติท่ีดี มีผลงานสำเร็จ  
เป็นท่ีประจักษ์ พัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างยั่งยืนต่อไป  

ระดับสพฐ. 
สพฐ.ควรจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินงานและนำเสนผลงานท่ีเป็นแบบอย่างเกี่ยวกับ

การน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
ด้านการศึกษา สู่สถานศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่อย่างพอเพียง            
และสนับสนุนงบประมาณให้ผู้รับผิดชอบงานระดับเขตพื้นท่ีเข้าร่วมรับฟังนโยบายแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำมาสู่
การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 

ภาพกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 

 
 

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
 

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ 
 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ 
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา          
 

โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  

งบประมาณ  20,000 บาท เบิกจ่าย  20,000 บาท คงเหลือ  0  บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1) เพื่อจัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
2) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารงานของสถานศึกษาในสังกัด  
3) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ การดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารการศึกษาโดย

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด  

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) คร้ังที่ ๑/๒๕๖๕ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๕ 

วันพุธ ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมหยาดผ้ึง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๓ 

........................................................................................................................................................ 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นายภัณฑฺรักษ์ พลต้ือ  ประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 ๒. นายเทวิล ศรีสองเมือง  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 ๓. นางสาวสุจิตรา อ้วนละมัย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 ๔. นายบรรทม ซะสันติ  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 ๕. นายสิทธิพร ไกยเดช  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 ๖. นายสวาส บุญอาษา  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 ๗. นายธีระ ภูดี   คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 ๘. นายเจษฎา คะโยธา  เลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายสมศรี สุ่มมาตย์  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.   ติดภารกิจ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายมนตรี จันทวงศ์  รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ 
 ๒. นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์  รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ 
 ๓. นางวิภา สายรัตน์  รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ 
 ๔. นางรัชนี  สุขสวัสด์ิ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

๕. นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
๖. นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
๗. นางสะใบแพร มากต่าย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
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๘. นางสมจิตร พิมพ์รส  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
๙. นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
๑๐. นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
๑๑. นางเครือวัลย์ ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
๑๒. นางสุชัญญา เย้ืองกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
๑๓. นางสาววิชชุดา ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
๑๔. นายนิทัศน์ เพียรภูเขา เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
๑๕. นางสาวพิชชานันท์ นุ่มด้วง  เจ้าหน้าท่ีธุรการ     

เร่ิมประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 นายภัณฑ์รักษ์ พลต้ือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ประธานการประชุม
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ แจ้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) แบบ OnSite ปกติ เน้นทักษะการใช้
ชีวิต ทักษะทางวิชาการตามบริบท   

- ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 - ท่ีประชุมรับรอง -  
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 นายเจษฎา คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นำเสนอการ
ปฏิบัติงานของคณะศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  
ในระเบียบวาระท่ี ๓ ท้ัง ๑๕ เรื่องเป็นเบ้ืองต้น และได้ให้ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานนำเสนอตามลำดับ ดังนี้ 

๓.๑ รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอรายงานผลการทดสอบ 

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในภาพรวมลดลงกว่าปีท่ีผ่านมา และต่ำกว่าระดับชาติ 
รายละเอียดได้รายงานใน QR-Code เอกสารรายงาน ดังแนบ 

                 
QR-Code เอกสารรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
นายภัณฑ์รักษ์ พลต้ือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ประธาน

การประชุมได้เสนอแนะให้จัดทำรายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปี และให้
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวทางแก้ไข เพื่อการพัฒนางานการศึกษาในระดับเขตพื้นท่ีเป็นลำดับต่อไป    
และให้เปรียบเทียบระดับเขตพื้นท่ี และระดับประเทศ มีความแตกต่างผกผันหรือไม่ อย่างไร  
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๓.๒ การขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ แผนการดำเนินงาน 
ระยะสั้น ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕  

นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอการขับเคล่ือนการเตรียม 
ความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ แผนการดำเนินงานระยะส้ัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 
๒๕๖๕ และมีแผนโครงการประชุมคณะครูและผู้เกี่ยวข้อง ในวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๓.๓ รายงานผลการทดสอบ NT/ RT ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอรายงานผลการทดสอบ     

NT/ RT ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในภาพรวมลดลงกว่าปีท่ีผ่านมา และต่ำกว่าระดับชาติ รายละเอียดได้รายงานใน   
QR-Code เอกสารรายงาน ดังแนบ 

                                             
QR-Code เอกสารรายงานผลการทดสอบ NT/ RT ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  นายธีระ ภูดี คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ได้เสนอแนะให้จัดทำและนำเสนอเป้าหมายของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ และเปรียบเทียบว่าผ่านเป้าหมาย มีผลต่างอย่างไร 

๓.๔  รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

นางรัชนี สุขสวัสด์ิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอรายงานผลการประเมิน 
พัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบรายงาน
วิจัย พบว่า  ในภาพรวมนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ ท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนจำนวน ๑๘๑ โรงเรียน จำนวน ๒,๓๖๕ คน มีผลการประเมินระดับดีท้ัง ๔ ด้าน 
ค่าเฉล่ียร้อยละ ๙๖.๗๘ ผลเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา  เมื่อจำแนกตามระดับคุณภาพรายด้านพัฒนาการ  
ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๙.๓๒ พัฒนาการด้านสังคม คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๘ พัฒนาการด้านอารมณ์ - จิตใจ  คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๐๖ และพัฒนาการด้านสติปัญญา คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๘๗ ตามลำดับ รายละเอียดได้รายงานใน QR-Code 
เอกสารรายงาน ดังแนบ 

                                       
QR-Code เอกสารรายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
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๓.๕  รายงานการรับรางวัลป้ายตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จำนวน ๑๑ 
รายการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย การขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และรายงานวิจัย 

นางรัชนี สุขสวัสด์ิ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอรายงานการรับรางวัลป้ายตรา 
พระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จำนวน ๑๑ รายการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย การขับเคล่ือนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงาน และนำเสนอรายงานวิจัย หัวข้อ การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ พบว่า 

๑. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนปฐมวัย ระดับช้ันอนุบาล ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยภาพรวม 
และรายด้านทุกด้าน คือ ด้านการสังเกต ด้านการจำแนก และด้านการวัด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๑ 

๒. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนปฐมวัย ระดับช้ันอนุบาล ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยภาพรวมและราย
ด้านทุกด้าน คือ ด้านการสังเกต ด้านการจำแนก และด้านการวัด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐๑  
รายละเอียดได้รายงานใน QR-Code เอกสารรายงาน ดังแนบ 

                                         
QR-Code เอกสารรายงานวิจัย หัวข้อ : การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
๓.๖  รายงานโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ กต.ป.น. 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔   
นางรัชนี สุขสวัสด์ิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอรายงานผลโครงการนิเทศ  

ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
รายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด  

โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ประจำภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายท้ัง ๓๐ โรงเรียน 
พบว่า ผลการปฏิบัติโดยรวมในการบริหารงาน ท้ัง ๔ ด้าน และการมีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของโรงเรียน   
มีค่าเฉล่ียร้อยละ ๙๓.๗๕  ส่วนการปฏิบัติรายด้านโดยรวมของท้ัง ๓๐ โรงเรียน พบว่า ด้านการบริหารงานท่ัวไป  
มีค่าเฉล่ียร้อยละ ๙๖.๘๔  ด้านการบริหารงานงบประมาณ  มีค่าเฉล่ียร้อยละ ๙๕.๓๓  ด้านการบริหารงาน
วิชาการ  มีค่าเฉล่ียร้อยละ ๙๓.๑๒  ด้านการบริหารงานบุคลากร  มีค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ ๙๑.๑๑ ตามลำดับ และการมีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของโรงเรียน มีค่าเฉล่ียร้อยละ ๙๐.๐๔ 
รายละเอียดได้รายงานใน QR-Code เอกสารรายงาน ดังแนบ 

                                                      
QR-Code เอกสารรายงานโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ก.ต.ป.น. 
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         นางรัชนี สุขสวัสด์ิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอแบบรายงานผลการดำเนินงาน การ
ขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ 
เขตพื้นท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การรายงานในระบบ สพฐ. ซึ่งจะปิดระบบ 
ในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดได้รายงานใน QR-Code เอกสารดังแนบ 

                                          
QR-Code เอกสารแบบรายงานผลการดำเนินงานฯ 

  นายเจษฎา คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้
นำเสนอเพิ่มเติม ระบบการรายงานในระบบ e-MES เป็นการรายงานระบบใหม่ท่ีต้องทำงานร่วมกับกลุ่มนโยบาย
และแผนในการนำข้อมูลเข้าระบบ 

๓.๗  รายงานผลโครงการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๔   
นางสาววิชชุดา ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอรายงานผลโครงการจัด 

การศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ซึ่งมีนักเรียนพิการเรียนรวมทุกประเภท รวม ๒,๘๔๗ คน 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จำนวน ๑๗๐ โรงเรียน รายละเอียดได้
รายงานใน QR-Code เอกสารดังแนบ 

                                            
                         QR-Code รายงานผลโครงการจัดการศึกษาเรียนรวม 

นายภัณฑ์รักษ์ พลต้ือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
เขต ๓  ประธานการประชุมได้เสนอแนะให้จัดทำรายงานการคัดกรอง โดยเน้นผู้คัดกรองเป็นสำคัญ ให้จัดการ
ศึกษาให้เท่าเทียม และให้เน้นกิจกรรมสำคัญก่อน 
  นางสาววิชชุดา ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอรายงานผลการประเมิน
โรงเรียนศูนย์ จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ มี ๑ ศูนย์ คือ โรงเรียน
คำโพนทองบริบูรณ์ราษฏร์บำรุง อำเภอกุฉินารายณ์ ส่วนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมามีจำนวน ๔ ศูนย์       
คือ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม โรงเรียนบ้านโจดนาตาล โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ และโรงเรียนสมสะอาด
พิทยาสรรพ์ 
          ๓.๘ รายงานการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอรายงานการส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดได้รายงานใน QR-Code เอกสารดังแนบ 
 

                                                          
          QR-Code รายงานการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
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๓.๙ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอรายงาน 
ความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดได้รายงานใน QR-Code เอกสาร
ดังแนบ 
 
 
 
 
   
                   QR-Code รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนคุณภาพ 

นายเทวิล ศรีสองเมือง คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ได้นำเสนอเพิ่มเติม แซงบาดาลโมเดล 
ความสำคัญอยู่ท่ี ผู้บริหารสถานศึกษา ปัญหาในการบริหารจัดการ คือ งบประมาณล่าช้า และการพัฒนาบุคลากร 
  นายธีระ ภูดี คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ได้นำเสนอเพิ่มเติม แซงบาดาลโมเดล เป็นตัวอย่าง      
เป็นแบบอย่างการพัฒนาการจัดการศึกษาของผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นใหม่ ท่ีทางสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ เห็นความสำคัญ และภาคภูมิใจ ขอช่ืนชมโรงเรียนขนาดเล็กคุณภาพ เสนอแนะให้
เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีน จะได้หลากหลาย 

นายภัณฑ์รักษ์ พลต้ือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
เขต ๓  ประธานการประชุม ได้เสนอแนะให้เป็นแบบอย่างท่ีดี โรงเรียนอื่นจะได้อยากทำ โดยเฉพาะการสอน
ภาษาต่างประเทศ (ครูชาวฟิลิปปินส์) 
  นายเทวิล ศรีสองเมือง คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จะดำเนินการปรับโครงสร้างหลักสูตร          
เปิดรายวิชาภาษาจีน เพื่อการส่ือสาร ในโอกาสต่อไป 

๓.๑๐ รายงานผลการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) โครงการ 
ต้นกล้าไร้ถัง และโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

นางสะใบแพร มากต่าย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอรายงานผลการขับเคล่ือน 
โรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) โครงการต้นกล้าไร้ถัง และโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดได้รายงานใน QR-Code เอกสารดังแนบ 

                                          
     QR-Code คอนเน็กซ์อีด ี(CONNEXT ED) ต้นกล้าไร้ถัง และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 
 



 

รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 49 
 

 นายสิทธิพร ไกยเดช คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นำเสนอเพิ่มเติมในส่วนโรงเรียนดีประจำตำบล  
จุดแข็ง คือ ชุมชนเข้มแข็ง ผู้บริหารมีคุณภาพ  จุดเด่น คือ มีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อยู่ในพื้นท่ีด้วย พร้อมท่ีจะ
พัฒนาขับเคล่ือนไปด้วยกัน ขอช่ืนชม 

 นางสะใบแพร มากต่าย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอเพิ่มเติม โรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล มีจำนวน ๔๖ โรงเรียน และได้ดำเนินการขับเคล่ือนตามนโยบาย และมีโครงการพัฒนาการวัดแวว
นักเรียน พร้อมนำข้อมูลเข้าระบบ ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ร่วมกับงาน ICT 

นายภัณฑ์รักษ์ พลต้ือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
เขต ๓  ประธานการประชุม ได้เสนอแนะให้นำผลการขับเคล่ือนพัฒนา Coding/ ติดตามการใช้ส่ือ Coding 
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และโครงการต้นกล้าไร้ถังมานำเสนอในท่ีประชุมด้วย 

๓.๑๑ สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอสรุปผลการสังเคราะห์ 

รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดได้รายงานใน QR-Code            
เอกสารดังแนบ 

                                                        
                           QR-Code สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 

๓.๑๒ รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการรักษ์ภาษาไทย โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการอ่าน
การเขียน "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ กิจกรรม 
"เสาร์สนุกปลุกสมรรถนะการอ่าน" และผลการประเมินการอ่านการเขียนโรงเรียนขนาดเล็กจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม"  

นางเครือวัลย์ ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอรายงานผลการขับเคล่ือน 
โครงการรักษ์ภาษาไทย โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียน "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้
ทุกคน" โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ กิจกรรม "เสาร์สนุกปลุกสมรรถนะการอ่าน" และผลการ
ประเมินการอ่านการเขียนโรงเรียนขนาดเล็กจัดการศึกษาแบบเรียนรวม" รายละเอียดได้รายงานใน QR-Code 
เอกสารดังแนบ 

                                        
                             QR-Code รายงานผลการขับเคล่ือนโครงการรักษ์ภาษาไทย 
๓.๑๓ รายงานการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)  
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอสรุปผลรายงาน 

การเปิดเรียน ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยให้ทุกโรงเรียนสังกัดเปิดเรียนแบบ OnSite ทุกโรงเรียน พร้อมให้ปฏิบัติตามมาตการ 
๖-๖-๗ อย่างเข้ม  
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๓.๑๔ รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และการ
จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ 

นางสมจิตร พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอรายงานผลการขับเคล่ือน 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ 
โดยได้ดำเนินการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง 

๓.๑๕ โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS)  

นางสุชัญญา เย้ืองกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอรายงานโครงการส่งเสริม 
ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลท่ีมีผลงานยอดเยี่ยมรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ในภาพรวมรางวัลในระดับชาติลดลงกว่าปีท่ีผ่านมา รายละเอียดได้รายงานใน QR-Code เอกสารดังแนบ 

                                            
QR-Code รายงานผลโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลฯ 

๓.๑๖ นโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY ๒๕๖๕ 
นายมนตรี จันทวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  

เขต ๓ ได้นำเสนอนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY ๒๕๖๕ ท้ัง ๑๐ นโยบาย รายละเอียด ดังแผนภาพ
ประกอบ ดังนี ้
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นายมนตรี จันทวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
 เขต ๓ นำเรียนท่ีประชุม จะได้นำนโยบายเร่งด่วน สพฐ. QUICK POLICY ๒๕๖๕ ท้ัง ๑๐ นโยบาย ขับเคล่ือน 
โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยจะร่วมกันกำหนดแนวทางและนำเสนอท่ีประชุมใน
โอกาสต่อไป 
 -ที่ประชุมรับทราบ-  
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา  

๔.๑ แผนนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
นางสุชัญญา เย้ืองกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอแผนนิเทศการศึกษา  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดได้รายงานใน QR-Code 
เอกสารดังแนบ 

                                                     
                 QR-Code แผนนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 -ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ- 
 ๔.๒ แผนนิเทศ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕  

นางรัชนี สุขสวัสด์ิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอแผนนิเทศ คณะกรรมการ 
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รายละเอียดได้รายงาน 
ใน QR-Code เอกสารดังแนบ 

                                                    
                 QR-Code แผนนิเทศ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

-ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ- 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
นายมนตรี จันทวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  

นำเรียนท่ีประชุมเพิ่มเติม ในส่วนของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เช่น โรงเรียนหนองแวงหนองน้อย 
อำเภอนามน รายได้ของโรงเรียน ไม่สมดุลกับรายจ่าย เช่น ค่าไฟฟ้า เงินรายหัวนักเรียนมีน้อย  
แต่ชุมชนไม่ยินยอมให้ยุบรวม เป็นปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  

นางวิภา สายรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๓  
แจ้งท่ีประชุมเพิ่มเติมว่า นายภัณฑ์รักษ์ พลต้ือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต ๓  เรียนเชิญคณะรับประทานอาหารมื้อกลางวัน ร่วมกัน 
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 



 

รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 52 
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โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

งบประมาณ  300,000  บาท  เบิกจ่าย  300,000  บาท  คงเหลือ  0  บาท 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถวิเคราะห์โครงการฯ/จัดทำโครงการฯ/และรายงานผลการดำเนินงานตาม

โครงการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อให้บุคลากรมีจิตบริการ ต้อนรับผู้มารับบริการด้วยความเต็มใจจนผู้บริการเกิดความประทับใจ  
 3. เพื่อกำหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมในระยะยาว และระยะส้ันให้สอดคล้องกับ จุดเน้น นโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการกลยุทธ์และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หน่วยงานและ
สภาพปัญหาความต้องการของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
  4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ท่ีกำหนดไว้ และสนองต่อ
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และแนวทางการดำเนินงานการศึกษาข้ันพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  
 5. เพื่อให้มีระบบการทำงานท่ีชัดเจนและเป็นขั้นตอน มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และมีการติดตาม
ผลการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566(ปรับปรุง 2565) และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 2. ประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ปรับปรุง 2565) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการดำเนินโครงการ  

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ดำเนินการจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวนปี 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 สรุปผลการดำเนินงาน เมื่อเสร็จส้ินโครงการ ดังนี้ 1) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 มีแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวนปี 2565) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงาน 2) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน 3) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 มีแนวทางในการดำเนินงาน ท่ีชัดเจนและเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 4) สถานศึกษาในสังกัดมีกรอบการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้องกับสำนักงานเขต พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 



 

รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 56 
 

 
ปัญหาและอุปสรรค  
 เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้การจัดประชุมต้องเล่ือน  
ทำให้การจัดทำแผนล่าช้าไม่ทันตามกำหนดเวลา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา    
 - 

ภาพกิจกรรม 

       

       

 

โครงการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน 

งบประมาณ 50,000 บาท เบิกจ่าย  50,000 บาท คงเหลือ   0  บาท 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงาน  
2. สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด  
3. แนะแนวทางการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานของสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด  
4. เพื่อพัฒนา สร้างความเข้มแข็งในการบริหารทางการเงิน การบัญชีและระบบการปฏิบัติงานท่ีดี        

ของสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
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ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
1. กำหนดวันประชุมและประสานแจ้งผู้เข้าร่วมประชุม 
2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม สถานท่ีจัดประชุม 
3. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   
4. จัดทำรายงานการประชุม 

 

ผลการดำเนินโครงการ  

รายงานข้อมูลผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
วันที่เข้าตรวจสอบ 4 มีนาคม 2565 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
    สพท. มีโรงเรียนในสังกัด   จำนวน ....199.... แห่ง 
ส่วนที่ 2 การดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของ                           
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา                     
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19)  (**สำหรับ สพม. ต้ังใหม่ จำนวน 20 เขต ให้ตรวจสอบจาก
เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับแจ้งจาก สพม. เดิม) 

1. การรับโอนเงินกู้  
    1.1 สพท. ได้รับการแจ้งจัดสรรเงินกู้ฯ จำนวน ..3.. ครั้ง และได้รับโอนเปล่ียนแปลงการสรรเงินกู้ฯ                         
จาก สพฐ. มาต้ังจ่ายท่ี สพท. ถูกต้องตรงกันกับการแจ้งจัดสรรวงเงินกู้ฯ หรือไม่ 

หนังสือแจ้ง 
การจัดสรรเงินกู้ฯ 

รายการจัดสรร หนังสือแจ้งโอน 
เปลี่ยนแปลง 

การจัดสรรเงินกู้ฯ 

รายการโอน
เปลี่ยนแปลง 

ผลต่าง 

โรง จำนวนเงิน โรง จำนวนเงิน โร
ง 

จำนวนเงิน 

คร้ังที่ 1  
ท่ี ศธ 04006/ว 
2669 
ลงวันท่ี 27 ส.ค. 
2564 

 
195 

 
49,086,000 

 
ท่ี ศธ 04002/ว 
3499 
ลงวันท่ี 1 ก.ย. 
2564 

195 

 
49,086,000 

 
- 

- 

คร้ังที่ 2  
ท่ี ศธ 04006/ว 
3426 
ลงวันท่ี 25 ต.ค. 
2564 

 
41 

 
158,000 

  
ท่ี ศธ 04002/ว 
4554 
ลงวันท่ี 26 ต.ค. 
2564 
 

41 

 
158,000 

 
- 

- 
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คร้ังที่ 3  
ท่ี ศธ 04006/ว 
3763 
ลงวันท่ี 19 พ.ย. 
2564 

 
 
 

 
- 

  
ท่ี ศธ 04002/ว 
4943 
ลงวันท่ี 22 พ.ย. 
2564 

 

 
- 

 

 
คร้ังที่ 4  
ท่ี ศธ 04006/ว 
3803 
ลงวันท่ี 24 พ.ย. 
2564 

  
- 

 
ท่ี ศธ 04002/ว 
5006 
ลงวันท่ี 25 พ.ย. 
2564  

 
- 

 

 
คร้ังที่ 5  
ท่ี ศธ 04006/ว 
4020 
ลงวันท่ี 21 ธ.ค. 
2564 

 
2 

 
4,000 

 
ท่ี ศธ 04002/ว 
5423 
ลงวันท่ี 23 ธ.ค. 
2564 

2 

 
4,000 

 
- 

- 

รวม 238 49,248,000  238 49,248,000 - - 

  ถูกต้องตรงกัน 
  ไม่ถูกต้องตรงกัน (ระบุสาเหตุ และแนวทางการดำเนินการของ สพท.) .......................................... 
    1.2 สพท. ท่ีได้รับการจัดสรรวงเงินกู้ฯ สำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการ                           
มีการตรวจสอบข้อมูลผู้เรียนและผู้จัดการศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ       
ท่ีได้รับจัดสรรเงินกู้ฯ ข้อมูล ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2564 หรือไม่ 
  มีการตรวจสอบ และข้อมูลถูกต้องตรงกัน 
  ไม่มีการตรวจสอบ หรือข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกัน (ระบุสาเหตุ และแนวทางการดำเนินการของ สพท.)  

2. การจ่ายเงินกู้ 
   2.1 กรณีจ่ายเงินให้กับโรงเรียน เพื่อนำไปจ่ายต่อให้ผู้ปกครองนักเรียน  
        2 .1 .1  สพท . ดำเนิน การ จ่าย เงิน ให้ กั บ โรงเรียน ใน สังกั ด ผ่ าน ระบบ KTB Corporate Online                     
ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันท่ีได้รับเงินจากคลัง หรือไม่   

คร้ังที่โอน วันที่ได้รับโอนเงิน 
จากกรมบัญชีกลาง 

วันที่โอนเงิน 
ให้โรงเรียน 

การโอนเงินให้โรงเรียน 

จำนวน 
(แห่ง) 

จำนวนเงินที่โอน 
(บาท) 

คร้ังที่ 1 2 ก.ย.2564 3 ก.ย.2564 195 49,086,000 
คร้ังที่ 2 1 พ.ย.2564 1 พ.ย.2564 39 150,000 
คร้ังที่ 3 - - - - 
คร้ังที่ 4 29 ธ.ค.2564 29 ธ.ค.2564 2 4,000 
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       จ่ายได้ทันภายใน 3 วันทำการ 
       จ่ายไม่ทันภายใน 3 วันทำการ เนื่องจาก................................................................................. 
        2.1.2 มีหลักฐานการโอนเงินให้แก่โรงเรียน ได้แก่ รายงานสรุปการโอนเงิน (Detail Report และ 
Summary Report/ Transaction History) ท่ีได้จากระบบ KTB Corporate Online และได้รับใบเสร็จรับเงิน
จากโรงเรียนครบถ้วน ถูกต้องตรงกันหรือไม่  
      มีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้องตรงกัน 
       หลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตรงกัน กล่าวคือ ......................................................................... 
   2.2 กรณีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ 
        2.2.1 กรณีจ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
               1) สพท. มีการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีสถานประกอบการ และผู้ปกครองหรือ
ผู้เรียนประสงค์จะให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (ช่ือธนาคาร ช่ือบัญชีเงินฝากธนาคารเลขท่ีบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร) หรือไม่ 
          มีการตรวจสอบ ข้อมูลถูกต้องตรงกัน  
          ไม่มีการตรวจสอบ หรือข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกัน (ระบุสาเหตุ และแนวทางการดำเนินการของ สพท.) 
................................................................................................................................................................... 
               2) สพท. ดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือสถานประกอบการ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันท่ี
ได้รับเงินจากคลัง หรือไม่   
 
          จ่ายได้ทันภายใน 3 วันทำการ 
          จ่ายไม่ทันภายใน 3 วันทำการ เนื่องจาก............................................................................. 
        3) มีหลักฐานการโอนเงินให้ผู้ปกครองหรือสถานประกอบการท่ีได้รับจากธนาคาร พร้อมรายละเอียดการ
โอนเงินท่ีธนาคารประทับตรา ครบถ้วนทุกราย หรือไม่ 
         ครบถ้วนทุกรายและทุกครั้งท่ีมีการโอนเงิน 
         ไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก........................................................................................................... 

        2.2.2 กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
         1) มีการแต่งต้ังกรรมการจ่ายเงิน อย่างน้อย 2 คน เพื่อร่วมกันจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือผู้เรียน 
ตามแนวทางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน) หรือไม่ 
          มีการแต่งต้ัง ตามคำส่ัง ท่ี......................... ส่ัง ณ วันท่ี............................... พ.ศ. 2564 
          ไม่มีการแต่งต้ัง เนื่องจาก................ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด................................................ 
         2) มีหลักฐานการจ่ายเงินให้แก่ผู้ปกครองครบถ้วนทุกราย หรือไม่ 
           ครบถ้วนทุกราย  
           ไม่ครบถ้วนทุกราย  เนื่องจาก....................ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด.....................................  
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        2.2.3 สพท. จ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือผู้เรียน ตามจำนวนผู้เรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ 
หรือไม่ 
          ตามจำนวนผู้เรียนท่ีมีตัวตนจริง  
          ไม่ตรงตามจำนวนผู้เรียนท่ีมีตัวตนจริง เนื่องจาก .................................................................. 
   2.3 กรณีดำเนินการจัดสรรเงินกู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วมีเงินกู้คงเหลือ สพท. ดำเนินการส่งคืน
เงินกู้ ในระบบ GFMIS ภายในวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 หรือไม่ 
   ส่งคืนภายในระยะเวลาท่ี สพฐ. กำหนด (ระบุวันท่ีท่ีส่งคืน) 
   - ครั้งท่ี 1 วันท่ี 8 พ.ย.2564  จำนวนเงิน 172,000 บาท 
   - ครั้งท่ี 2 วันท่ี 23 พ.ย.2564  จำนวนเงิน   10,000 บาท  
   ส่งคืนแต่ไม่ทันภายในระยะเวลาท่ี สพฐ. กำหนด  
   ไม่ส่งคืน เนื่องจาก...................................................................................................................... 

3. การตรวจสอบ กำกับ ติดตามการดำเนินการโครงการ 
    3.1 สพท. มีการตรวจสอบ กำกับ ติดตามการดำเนินการของโรงเรียนให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19                 
และแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้ เพื่ อแก้ ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด                           
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่  

     มี (ระบุแนวทางการดำเนินการของ สพท.)  

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 219 (COVID-19) และมีการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียน 
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19  และแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้  
 แนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 1019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 1. แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 219 (COVID-19) 
 2. แจ้งโรงเรียนเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ ช่ือบัญฃี “ช่ือหน่วยงาน(โครงการ
เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)” เพื่อรองรับเงนิตามโครงการและแจ้งรายละเอียดบัญชีเงินฝากให้ สพท.ทราบ
เพื่อดำเนินการโอนเงินกู้ให้กับโรงเรียนเพื่อจ่ายให้นักเรียน 
 3. แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับฟังคำช้ีแจงการรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
219 (COVID-19) ผ่านระบบ Video Conference ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04006/ว2769       
ลงวันท่ี 3 กันยายน 2564 
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 4. แจ้งโรงเรียนดำเนินการรายงานข้อมูลการจัดสรรเงินตามโครงการฯ  ผ่านระบบ 
https://report2000.ecudev.in.th  
 5. แจ้งโรงเรียนดำเนินการรายงานข้อมูล กรณีของบประมาณเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 6. สรุปรายงานการจัดสรรงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 219 (COVID-19) ส่ง สพฐ. พร้อมจัดส่ง
เอกสารประกอบเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม กรณีเด็กย้ายเข้าหลัง 25 มิถุนายน 2564 และกรณีขอจัดสรร
เพิ่มอื่นๆ 
 7. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ส่งเงินคงเหลือคืน สพฐ. 
  ไม่มี เนื่องจาก ............................................................................................................................. 

    3.2 สพท. มีการกำกับ ติดตามสถานประกอบการให้รายงานผลการจ่ายเงินกู้ พร้อมท้ังแจ้งให้โอนเงินกู้กลับ 
สพท. กรณีมีเงินเหลือจ่าย ตามแบบรายงานผลการจ่ายเงินกู้ สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
และสถานประกอบการฯ หรือไม่  
    มี   
    ไม่มี เนื่องจาก .......................................................................................................................... 

4. การรายงานผลการดำเนินงาน 
    4.1 สพท. มีการจัดทำแบบสรุปการจ่ายเงินกู้ฯ (แบบสรุป สพท.) ครบถ้วนทุกโรงเรียน และเสนอ ผอ.สพท. 
และจัดส่งให้ สพฐ. หรือไม่  
   จัดทำครบถ้วน และจัดส่งให้ สพฐ. 
   ไม่จัดทำ เนื่องจาก...................................................................................................................... 

    4.2 กรณีมีนักเรียนท่ีไม่สามารถจ่ายเงินได้ฯ สพท. ได้จัดทำแบบสรุปรายช่ือนักเรียนท่ีอยู่ในระบบ DMC                 
ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 ท่ีไม่สามารถจ่ายเงินได้ฯ (แบบสรุป 2 สพท.) ครบถ้วนทุกราย หรือไม่  

   จัดทำครบถ้วน เมื่อวันท่ี เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2564 
 อ้างอิงตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
ท่ี ศธ 04022/2457 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2564 
   ไม่จัดทำ เนื่องจาก...................................................................................................................... 
 กรณีจัดทำครบถ้วน สพท. ได้แจ้งการโอนเงินกู้กลับ สพฐ. ภายใน 3 วันทำการ นับต้ังแต่ได้รับเงินคืน
จากโรงเรียนหรือไม่   
    แจ้งโอนเงินกลับ ภายใน 3 วันทำการ (ระบุวันท่ีท่ีแจ้ง) ...................................................... 
    แจ้งโอนเงินกลับ แต่เกินกว่า 3 วันทำการ เนื่องจาก ขาดแนวทางการปฏิบั ติ ท่ี ชัดเจน                        
ในการนำส่งเงินคืน สพฐ. 
    ไม่แจ้งโอนเงินกลับ เนื่องจาก................................................................................................... 

    4 .3  สพท. มี การ จัดสรรเงินกู้ ท่ี เห ลือจากโรงเรียน ส่ง คืน ให้ กั บ โรงเรียน ท่ี ขอสนับสนุ น เพิ่ ม เติม                         
เพื่ อนำไปจ่ายให้ กับนั ก เรียน ท่ีย้ ายเข้าห ลังวัน ท่ี  25 มิถุน ายน  2564 จากโรงเรียน ในสังกัด สพฐ.                            
ภายใน สพท. เดียวกันหรือไม่ 
     มี  จำนวน .....3...... โรง  รวม ......4....... ราย  เป็นเงินท้ังส้ิน ..........8,000........ บาท 
   1. โรงเรียนบ้านจาน    ช่ือ ด.ช.ต่อกระกูล สานุจิตร  ช้ัน ป.6  
   2. โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง   ช่ือ ด.ช.เอกพล โคตรรักษา   ช้ัน ม.1 

https://report2000.ecudev.in.th/
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   3. โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์   ช่ือ ด.ช.วรพงษ์ ก้อนใหม่     ช้ัน ป.5 
   4. โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์   ช่ือ ด.ช.วรรณชัย ปิยะพงศ์   ช้ัน ป.5 
    ไม่มี เนื่องจาก .......................................................................................................................... 

    4.4 กรณีเงิน ท่ีเหลือจากโรงเรียนส่งคืนมีไม่เพียงพอจ่ายให้กับโรงเรียนท่ีขอสนับสนุนเพิ่มเติม สพท.                 
มีการรายงานข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินเพิ่มเติมไปยัง สพฐ. หรือไม่ 

    มี  จำนวน ....43.... โรง  รวม ......85.... ราย  เป็นเงินท้ังส้ิน ....170,000.. บาท 
       อ้ างอิ งต ามห นั ง สื อ  สำนั ก งาน เขตพื้ น ท่ี ก าร ศึกษ าป ระถม ศึกษ ากาฬ สิน ธุ์  เขต  3 
 ท่ี ศธ 04022/2457 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2564 (ตามเอกสารแบบสรุป 3 รายช่ือท้ังหมด 87 คน เป็น
นักเรียนหน่วยเบิก 2 คน คงเหลือ 85 คน) 
    ไม่มี เนื่องจาก .......................................................................................................................... 

    4.5 กรณีนักเรียนท่ีย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. แต่ต่าง สพท.                       
หรือย้ายมาจากสังกัดอื่น รวมท้ังนักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่ในโรงเรียน ณ วันจ่ายเงินกู้  แต่ไม่มีข้อมูลนักเรียน                       
ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 สพท. ได้จัดทำแบบสรุปบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีขอสนับสนุน                     
เงินเพิ่มเติม (แบบสรุป 3 สพท.) ครบถ้วนทุกราย หรือไม่  

   จัดทำครบถ้วน เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2564 
        อ้างอิงตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
ท่ี ศธ 04022/2457 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2564 
   ไม่จัดทำ เนื่องจาก...................................................................................................................... 
 กรณีจัดทำครบถ้วน สพท. ได้แจ้ง สพฐ. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนหรือไม่ 
    แจ้ง สพฐ. ภายใน 3 วันทำการ (ระบุวันท่ีท่ีได้รับแจ้ง และวันท่ีท่ีแจ้ง)  

- วันท่ีได้รับแจ้งจากโรงเรียน ส้ินสุด วันท่ี 25 กันยายน 2564  
- วันท่ีวันท่ีรายงาน สพฐ. วันท่ี 26 กันยายน 2564  อ้างอิงตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ท่ี ศธ 04022/2457 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2564 
    แจ้งล่าช้าเกินกว่า 3 วันทำการ เนื่องจาก.................................................................................. 
      4 .6  ก รณี  สพ ท . ท่ี ได้ รั บ จั ดสรรวงเงิน กู้  สำหรับการจัดการศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน โดยครอบครั ว                                    
และสถานประกอบการ สพท. มีการจัดทำรายงานผลการจ่ายเงินกู้  สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                           
โดยครอบครั วและสถานประกอบการฯ ใน รูปแบบไฟ ล์  excel และ จัด ส่ง ให้  สพฐ . ผ่ าน ช่องทาง                              
Email : budgeting01.planobec@gmail.com ภายในวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 หรือไม่  
   จัดทำ และรายงานภายในระยะเวลาท่ี สพฐ. กำหนด (ระบุวันท่ีท่ีจัดส่ง) 28 ธันวาคม 2564  
อ้างอิง หนังสือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ท่ี ศธ 04022/3344 ลงวันท่ี         
28 ธันวาคม 2564 
   จัดทำ แต่รายงานภายไม่ทันภายในระยะเวลาท่ี สพฐ. กำหนด  
   ไม่จัดทำ เนื่องจาก...................................................................................................................... 

ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  

1.1 แนวปฏิบัติท่ี สพฐ. ส่งมา ไม่ชัดเจน มีการเปล่ียนแปลงทำให้การดำเนินงานซ้ำซ้อน                 
(ส่ังการครั้งท่ี 1 ให้ นักเรียนเปิดบัญชีธนาคาร ซึ่งนักเรียนบางคนอาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย และแก่ชรามากแล้ว 
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ไม่สามารถพาบุตรหลานไปเปิดบัญชีได้ ทางโรงเรียนได้แก้ปัญหาโดยการให้ครูท่ีปรึกษาพานักเรียนไปเปิดบัญชี 
แล้วพบว่านักเรียนบางคนอายุยังไม่ครบเกณฑ์ท่ีเปิดบัญชีเองได้ (ไม่สามารถเปิดบัญชีเองได้)  สพฐ.ได้แก้ปัญหาโดย
การให้โรงเรียนไปเปิดบัญชีและจ่ายเป็นเงินสดได้ ซึ่งทำให้เสียเวลาท้ังนักเรียน ครูและผู้ปกครอง)  

 1.2 ระบบการรายงาน เนื่องจากโรงเรียนไม่เข้าใจการรายงาน กรณีเด็กนักเรียนขอเพิ่มและอื่น ๆ และ
ลบนักเรียนออก และไม่สามารถรายงานข้อมูลนักเรียนเพิ่มได้ (ระบบปิด) ทำให้ข้อมูลนักเรียนท่ีอยู่ในระบบและท่ีของ
งบประมาณเพิ่มเติม ไม่ตรงกัน 

1.3 กรณีโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม มีนักเรียนท่ีผู้ปกครองรับเงินไปแล้วในการจัดสรรครั้งท่ี 1  
(การรายงานข้อมูลในระบบถูกต้อง) แต่ต่อมาผู้ปกครองนำเงินมาคืนเนื่องจากเด็กย้ายไปเรียน โรงเรียนในสังกัด อปท. 
(ผู้ปกครองยืนยันไม่รับเงินจากโรงเรียนและจะไปรับเงินกับโรงเรียนในสังกัด อปท.) ข้อมูลในระบบไม่สามารถแก้ไขได้ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จึงได้จัดทำรายงานเป็นแบบรายงาน สพฐ. 

2. ข้อเสนอแนะ  
    2.1 สพฐ. ควรแจ้งแนวปฏิบัติท่ีถูกต้อง เพื่อลดการดำเนินการท่ีซ้ำซ้อน 
    2.2 ควรปรับปรุงระบบเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมยิ่งขึ้น 
รายงานข้อมูลผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแลสังคม 

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19)ของโรงเรียน บ้านสี่แยกสมเด็จ (โรงเรียนหน่วยเบิก) 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
วันที่เข้าตรวจสอบ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   ขนาดของโรงเรียน 
     เล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน)     จำนวนนักเรียน  .......................  คน 
     กลาง (นักเรียน 121 - 499 คน)     จำนวนนักเรียน  .......................  คน 
     ใหญ่ (นักเรียน 500 คน ขึ้นไป)     จำนวนนักเรียน  .....1,624........  คน (ณ 28 ก.พ.2565) 

ส่วนที่  2 การดำเนินงานโครงการเงิน กู้เพื่ อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  จากการระบาดของ                           
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา                     
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) 

1. การแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ 
    โรงเรียนมีการแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ หรือไม่ 
       มี โดย โรงเรียนประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา , ครูประจำช้ันแจ้งผู้ปกครองทาง                   
กลุ่มไลน์แต่ละห้องเรียน , ทำเป็นประกาศลงเว็ปไซต์ของโรงเรียน , ลง Facebook ของโรงเรียน 
     ไม่มี เนื่องจาก............................................................................................................................ 

2. การรับโอนเงินกู้จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        2.1 โรงเรียนได้รับการแจ้งจัดสรรเงินกู้ฯ และได้รับโอนเปล่ียนแปลงการสรรเงินกู้ฯ จำนวน ...2.... ครั้งและ
ได้รับโอนเปล่ียนแปลงการสรรเงินกู้ฯ จาก สพฐ. มาต้ังจ่ายท่ีโรงเรียนถูกต้องตรงกันกับการแจ้งจัดสรรวงเงินกู้ฯ 
หรือไม่  
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หนังสือแจ้ง 
การจัดสรรเงินกู้ฯ 

รายการจัดสรร หนังสือแจ้งโอน 
เปลี่ยนแปลง 

การจัดสรรเงินกู้ฯ 

รายการโอน
เปลี่ยนแปลง 

ผลต่าง 

โรง จำนวนเงิน โรง จำนวนเงิน โร
ง 

จำนวนเงิน 

คร้ังที่ 1  
ท่ี ศธ 04006/ว 
2669 ลงวันท่ี 27 
ส.ค. 2564 

 
1 

 
3,236,000 

 
ท่ี ศธ 04002/ว 
3499 
ลงวันท่ี 1 ก.ย. 
2564 

1 

 
3,236,000 

 
- 

- 

คร้ังที่ 2  
ท่ี ศธ 04006/ว 
3426 ลงวันท่ี 25 
ต.ค. 2564 

 
1 

 
4,000 

  
ท่ี ศธ 04002/ว 
4554 
ลงวันท่ี 26 ต.ค. 
2564 

1 

 
4,000 

- - 

คร้ังที่ 3  
ท่ี ศธ 04006/ว 
3763 ลงวันท่ี 19 
พ.ย. 2564 

    
ท่ี ศธ 04002/ว 
4943 
ลงวันท่ี 22 พ.ย. 
2564  

  

 
หนังสือแจ้ง 

การจัดสรรเงินกู้ฯ 
รายการจัดสรร หนังสือแจ้งโอน 

เปลี่ยนแปลง 
การจัดสรรเงินกู้ฯ 

รายการโอน
เปลี่ยนแปลง 

ผลต่าง 

โรง จำนวนเงิน โรง จำนวนเงิน โร
ง 

จำนวนเงิน 

คร้ังที่ 4  
ท่ี ศธ 04006/ว 
3803 
ลงวันท่ี 24 พ.ย. 
2564 

   
ท่ี ศธ 04002/ว 
5006 
ลงวันท่ี 25 พ.ย. 
2564  

  

 
รวม 1 3,240,000  1 3,240,000 - - 

 

   ถูกต้องตรงกัน 
       ไม่ถูกต้องตรงกัน (ระบุสาเหตุ และแนวทางการดำเนินการของโรงเรียน) ................................ 
             กรณีไม่ถูกต้องตรงกันโรงเรียนได้รายงาน สพท. ต้นสังกัด ภายใน 1 วันทำการ หรือไม่ 
         แจ้งภายใน 1 วันทำการ 
         แจ้งแต่เกินกว่า 1 วันทำการ เนื่องจาก.................................................................................... 
          ไม่มีการแจ้ง เนื่องจาก..............................................................................................................         
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2.2 โรงเรียนมีการตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่ใน
โรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ หรือไม่ 
                 มีการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน  
จากระบบ DMC 
ณ วันที่ 25 มิ.ย. 

2564 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตน 
อยู่จริง ณ วันที่ 25 มิ.ย. 

2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน  
ณ วันที่จ่ายเงินกู้ 

ผลต่างจำนวนนักเรียน 
ที่มีตัวตนจริงกับข้อมูล 

ในระบบ DMC 
ในระบบ DMC 

ต่ำกว่าที่มีตัวตนจริง 
ในระบบ DMC  

สูงกว่าที่มีตัวตนจริง 

1,618 คน 1,614 คน  4 คน 

หมายเหตุ นักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 64 ไม่นับนักเรียนท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์ (ต่ำกว่า 3 ปี) 
             อายุเกินเกณฑ์ (เกินกว่า 20 ปี) และนักเรียนท่ีไม่สามารถจำหน่ายออกจากระบบ DMC 

                 ไม่มีการตรวจสอบ เนื่องจาก.................................................................................................... 

3. การจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน 

        3 .1 การจ่ายเงิน ให้กับ ผู้ปกครองหรือนั กเรียน ตามจำนวนนัก เรียน ท่ีมี ตัวตนอยู่ จริง ณ  วัน ท่ี                            
25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ หรือไม่ 
         ตามจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนจริง  
        ไม่ตรงตามจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนจริง เนื่องจาก ................................................................ 
 3.2 การจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ท้ังกรณีการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 
กรณีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน และกรณีการจ่ายเป็นเงินสด                        
ภายใน 3 วันทำการนับจากวันท่ีได้รับเงินจากคลัง หรือไม่ 
         ทันภายใน 3 วันทำการ 
         ไม่ทันภายใน 3 วันทำการ เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และอยู่ในช่วงการระบาดของ                           
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องเตรียมการวางแผนการจ่ายให้กระชับ รัดกุม เพื่อมิให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ 
         3.3 กรณีจ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
              3.3.1 มีการแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนจัดส่งสำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร เพื่อประกอบการจัดทำ
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง หรือไม่  
               มี  
               ไม่มี เนื่องจาก ...................จ่ายเป็นเงินสด............................................................. 

หมายเหตุ : กรณีผู้ปกครองไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร  ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนแทนได้          
โดยผู้ปกครองระบุหมายเหตุในสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีจัดส่งให้โรงเรียน  

       3.3.2 มีการจัดทำรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง (แบบ 2) แยกตาม
ระดับช้ัน เพื่อใช้ประกอบการโอนเงินกับธนาคารหรือไม่ 
              มีการจัดทำ และแยกตามระดับช้ัน 
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             มีการจัดทำ แต่ไม่แยกตามระดับช้ัน 
             ไม่มีการจัดทำ เนื่องจาก...................จ่ายเป็นเงินสด.............................................. 

     3.3.3 มีหลักฐานการโอนเงินท่ีได้รับจากธนาคาร พร้อมรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้ปกครองฯ (แบบ 2) ท่ีธนาคารประทับตรา ครบถ้วนทุกราย/ทุกระดับช้ันและทุกครั้งท่ีมีการโอนเงิน หรือไม่ 
            ครบถ้วนทุกรายและทุกครั้งท่ีมีการโอนเงิน 
            ไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก...................จ่ายเป็นเงินสด.................................................. 

             3.3.4 กรณีโรงเรียนดำเนินการจ่ายเงินกู้ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียนผ่านระบบ KTB Corporate 
Online มีหลักฐานการโอนเงินให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน ได้แก่ รายงานสรุปการโอนเงิน (Detail Report และ 
Summary Report/ Transaction History) ท่ีได้จากระบบ KTB Corporate Online ครบถ้วน หรือไม่ 
              มี 
               ไม่มี เนื่องจาก ..............................จ่ายเป็นเงินสด................................................. 

          3.4 กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
      3.4.1 โรงเรียนมีการแต่งต้ังกรรมการจ่ายเงิน อย่างน้อย 2 คน โดยมีครูประจำช้ันร่วมเป็นผู้จ่ายเงิน 
ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ตามแนวทางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน) หรือไม่ 
            มีการแต่งต้ัง ตามคำส่ัง ท่ี 68/2564 ส่ัง ณ วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2564 
            ไม่มีการแต่งต้ัง เนื่องจาก................................................................................................... 

      3.4.2 โรงเรียนมีการจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินโดยให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนลงลายมือชื่อรับเงิน 
ครบถ้วนทุกรายและทุกระดับช้ัน หรือไม่ 
            ครบถ้วนทุกราย  
            ไม่ครบถ้วนทุกราย  เนื่องจาก..........................................................................................   

     3.5 มีนักเรียนท่ีจะยังไมไ่ด้รับเงินกู้ ท่ีย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 หรือไม่ 
               มี เป็นนักเรียนย้ายเข้ามาจากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ภายใน สพท. เดียวกัน จำนวน .....1... คน  
              มี เป็นนักเรียนย้ายมาจากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ต่าง สพท. หรือ ย้ายมาจากต่างสังกัด  
จำนวน .....1... คน 
               ไม่มี 

      3.6 กรณีได้รับโอนเงินสนับสนุนเพิ่มเติม โรงเรียนดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ปกครองหรือนักเรียน ครบถ้วนทุก
ราย ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันท่ีได้รับโอนเงิน หรือไม่/อย่างไร 
       ทันภายใน 3 วันทำการ 
      ไม่ทันภายใน 3 วันทำการ เนื่องจาก........................................................................................... 
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4. การควบคุมการรับ – จ่ายเงินโครงการฯ  
 4.1 มีการบันทึกรับ – จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียน โดยจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
“เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” 
(จำนวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน) แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน หรือไม่ 
     มี ระบุบันทึกรับ – จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียน โดยจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
“เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” 
แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน 
     ไม่มี เนื่องจาก............................................................................................................................ 

 4.2 การจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ 
     ถูกต้องครบถ้วน  ระบุ จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” 
     ไม่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจาก..................................................................................................... 

5. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 5.1 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564 ท่ีสามารถ
จ่ายเงินได้ฯ (แบบ 1 โรงเรียน) และแบบสรุปการจ่ายเงินกู้ฯ (แบบสรุปโรงเรียน) ส่งให้ สพท. และเก็บไว้เป็น
หลักฐาน หรือไม่ 
        จัดทำ 
     ไม่จัดทำ เนื่องจาก..................................................................................................................... 
     อื่น ๆ โปรดระบุ ....................................................................................................................... 
 5.2 กรณีไม่มี ผู้มารับเงิน หรือไม่สามารถจ่ายเงินกู้ ได้ โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียน                    
ท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 64 ท่ีไม่สามารถจ่ายเงินได้ฯ (แบบ 2 โรงเรียน) พร้อมส่งเงินกู้กลับคืนให้ 
สพฐ. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ หรือไม่/อย่างไร 
     มี ตามหนังสือ ท่ี ศธ .................................ลงวันท่ี........................................ และส่งคืนเงินกู้ภายใน 
3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงิน จำนวน .................... ราย รวมเป็นเงิน ........................... บาท 
     ไม่มีการรายงาน และไม่ส่งเงินกู้กลับคืน สพฐ. เนื่องจาก ....................................................... 
     อื่น ๆ โปรดระบุ มีการส่งคืนเงินกู้กลับคืนให้  สพฐ. ตามบันทึกข้อความท่ี พิ เศษ /2564              
ลงวัน ท่ี 16 กันยายน 2564 โดยดำเนินการส่งคืนเงินกู้คงเหลือ ประเภทเบิกเกินส่งคืน – เงินฝากคลัง                
เข้าแหล่งของเงินเดิมท่ีขอเบิกตามระบบ GFMIS (แหล่งของเงิน 6441410) ในวันท่ี 17 กันยายน 2564     
จำนวน 8,000 บาท และได้รายงานในระบบรายงานจ่ายเงินเยียวยา COVID – PAY 2000 ของ สพฐ. 

   5.3 กรณีมีนักเรียนย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิ.ย. 2564 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีขอ
สนับสนุน  เงินเพิ่มเติม (แบบ 3 โรงเรียน) ส่งให้ สพท. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ หรือไม่  
     มีการจัดทำ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงิน 
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     เกินกว่า 3 วันทำการ หลังการจ่ายเงิน เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ต้องรอข้อมูลท่ีสำรวจ  
จากครูประจำช้ัน จึงรวบรวมและสรุปเพื่อทำการขอสนับสนุนเงินเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 4,000 บาท 
      ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  1. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
   1. ผู้ปกครองกับนักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน ส่วนใหญ่นักเรียนจะอาศัยอยู่กับญาติ เช่น                    
ตา ยาย เมื่อโรงเรียนจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองจึงทำให้นักเรียนไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงหรือเงินเยียวย า                
ไม่ได้นำมาใช้จ่ายกับตัวนักเรียนโดยตรง 
   2. เนื่องจากโรงเรียนบ้านส่ีแยกสมเด็จ เป็นโรงเรียนหน่วยเบิก จึงทำให้การจ่ายเงินให้กับนักเรียน
และผู้ปกครองล่าช้ากว่าโรงเรียนอื่น ๆ 

2. ข้อเสนอแนะ 

  อยากให้กำหนดวิธีการจ่ายเงินเป็นการจ่ายเป็นเงินสดอย่างเดียว เพราะการโอนเงินผ่านบัญชี โรงเรียน 
บ้านส่ีแยกสมเด็จเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา นักเรียนยังไม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้                 ซึ่งจะ
เป็นการยุ่งยากให้กับผู้ปกครองพานักเรียนไปเปิดบัญชีใหม่และการจัดทำเอกสารหลักฐานก็ยุ่งยากหลายอย่าง
เพิ่มขึ้นอีก  
 รายงานข้อมูลผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) ของโรงเรียน บ้านสุขเจริญ  (โรงเรียนที่มิใช่เป็น
โรงเรียนหน่วยเบิก) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
วันที่เข้าตรวจสอบ  11 กุมภาพันธ์ 2565 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   ขนาดของโรงเรียน 
     เล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน)     จำนวนนักเรียน  ......112..........  คน ( ณ 11 ก.พ. 2565) 
     กลาง (นักเรียน 121 - 499 คน)     จำนวนนักเรียน  .......................  คน 
     ใหญ่ (นักเรียน 500 คน ขึ้นไป)     จำนวนนักเรียน  .......................  คน 

ส่วนที่ 2 การดำเนินงานโครงการเงิน กู้เพื ่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของ           
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา           
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) 

1. การแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ 
    โรงเรียนมีการแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ หรือไม่ 
          มี โดย คุณครูประจำช้ันแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีให้ผู้ปกครอง
นักเรียนทราบช่วงท่ีจ่ายเงินอาหารกลางวัน , แจ้งผู้นำชุมชนให้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
          ไม่มี เนื่องจาก.................................................................................................................................... 
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2. การรับโอนเงินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    2.1 โรงเรียนมีการตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่    
ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ หรือไม่ 
           มีการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน  
จากระบบ DMC 
ณ วันที่ 25 มิ.ย. 

2564 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตน 
อยู่จริง ณ วันที่ 25 มิ.ย. 

2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน  
ณ วันที่จ่ายเงินกู้ 

ผลต่างจำนวนนักเรียน 
ที่มีตัวตนจริงกับข้อมูล 

ในระบบ DMC 
ในระบบ DMC 

ต่ำกว่าที่มีตัวตนจริง 
ในระบบ DMC  

สูงกว่าที่มีตัวตนจริง 

112 คน 111 คน  1 คน 

หมายเหตุ นักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 64 ไม่นับนักเรียนท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์ (ต่ำกว่า 3 ปี)                       
อายุเกินเกณฑ์ (เกินกว่า 20 ปี) และนักเรียนท่ีไม่สามารถจำหน่ายออกจากระบบ DMC 
           ไม่มีการตรวจสอบ เนื่องจาก............................................................................................................ 
    2.2 มีการแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีเปิดไว้เพื่อรับฝากเงินอุดหนุน ให้ สพท. ทราบ หรือไม่ 
   มีการแจ้ง  
   ไม่มีการแจ้ง เนื่องจาก................................................................................................................. 
    2.3 จำนวนเงินท่ี สพท. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียนครบถ้วน ถูกต้องตรงกับการแจ้งจัดสรร       
วงเงินกู้ หรือไม่ 
   ถูกต้องตรงกัน 
   ไม่ถูกต้องตรงกัน เนื่องจาก......................................................................................................... 
         กรณีไม่ถูกต้องตรงกันโรงเรียนได้แจ้ง สพท. ภายใน 1 วันทำการ หรือไม่ 
      แจ้งภายใน 1 วันทำการ 
      แจ้งแต่เกินกว่า 1 วันทำการ เนื่องจาก....................................................................................... 
       ไม่มีการแจ้ง เนื่องจาก.................................................................................................................. 

    2.4 โรงเรียนมีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ และครบถ้วนตามจำนวนเงินท่ีได้รับทุกครั้ง                
หรือไม่ 
       มีการออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องครบถ้วน  
       ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน เนื่องจาก ....................................................................................... 

    2.5 โรงเรียนมีการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ สพท. ครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน หรือไม่ 
       มีการจัดส่งครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน 
       มีการจัดส่ง แต่ไม่ครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน เนื่องจาก.............................................................. 
                ไม่มีการจัดส่ง เนื่องจาก ............................................................................................................. 
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3. การจ่ายเงินกู้ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน 
    3 .1  การ จ่ายเงิน ให้ กั บ ผู้ปกครองหรือนั ก เรียน  ตามจำนวนนั ก เรียน ท่ีมี ตั วตนอยู่ จริ ง  ณ  วัน ท่ี                            
25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ หรือไม่ 
     ตามจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนจริง  
    ไม่ตรงตามจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนจริง เนื่องจาก ....................................................................  
    3.2 การจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ท้ังกรณี โอนเงินเข้าบัญ ชีเงินฝากธนาคาร และกรณี                   
จ่ายเป็นเงินสด ภายใน 3 วันทำการนับจากวันท่ีได้รับเงิน หรือไม่ 
      ทันภายใน 3 วันทำการ 
      ไม่ทันภายใน 3 วันทำการ เนื่องจาก........................................................................................... 
    3.3 กรณีจ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
         3.3.1 โรงเรียนมีการแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนจัดส่งสำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร เพื่อประกอบการจัดทำ
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง หรือไม่  
           มี  
           ไม่มี เนื่องจาก ..........จ่ายเป็นเงินสด............................................................................ 
หมายเหตุ : กรณีผู้ปกครองไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร  ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนแทนได้                      
โดยผู้ปกครองระบุหมายเหตุในสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีจัดส่งให้โรงเรียน  

  3.3.2 โรงเรียนมีการจัดทำรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองฯ (แบบ 2)                  
แยกตามระดับช้ัน เพื่อใช้ประกอบการโอนเงินกับธนาคารหรือไม่ 
           มีการจัดทำ และแยกตามระดับช้ัน 
          มีการจัดทำ แต่ไม่แยกตามระดับช้ัน 
          ไม่มีการจัดทำ เนื่องจาก..................จ่ายเป็นเงินสด....................................................... 

 3.3.3 โรงเรียนมีหลักฐานการโอนเงินท่ีได้รับจากธนาคาร พร้อมรายละเอียดรายละเอียดการโอนเงิน                                   
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองฯ (แบบ 2) ท่ีธนาคารประทับตรา ครบถ้วนทุกราย/ทุกระดับช้ัน                            
และทุกครั้งท่ีมีการโอนเงิน หรือไม่ 
         ครบถ้วนทุกรายและทุกครั้งท่ีมีการโอนเงิน 
         ไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก........................จ่ายเป็นเงินสด......................................................... 

    3.4 กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
  3.4.1 โรงเรียนมีการแต่งต้ังกรรมการจ่ายเงิน อย่างน้อย 2 คน โดยมีครูประจำช้ันร่วมเป็นผู้จ่ายเงิน                    
ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ตามแนวทางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล                 
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
หรือไม่ 
          มีการแต่งต้ัง ตามคำส่ัง ท่ี  19/1  ส่ัง ณ วันท่ี  30 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
          ไม่มีการแต่งต้ัง เนื่องจาก................................................................................................... 
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  3.4.2 โรงเรียนมีการจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินโดยให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนลงลายมือชื่อรับเงิน 
ครบถ้วนทุกรายและทุกระดับช้ัน หรือไม่      
    ครบถ้วนทุกราย และทุกระดับช้ัน  
         ไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก..........................................................................................................   

    3.4 มีนักเรียนท่ีจะยังไม่ได้รับเงินกู้ ท่ีย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 หรือไม่ 
           มี เป็นนักเรียนย้ายเข้ามาจากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ภายใน สพท. เดียวกัน จำนวน......... คน 
           มี เป็นนักเรียนย้ายมาจากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ต่าง สพท. หรือ ย้ายมาจากต่างสังกัด  
               จำนวน ...1.... คน 
           ไม่มี 

    3.5 กรณีได้รับโอนเงินสนับสนุนเพิ่มเติม โรงเรียนดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ปกครองหรือนักเรียน ครบถ้วน 
ทุกราย ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันท่ีได้รับโอนเงิน หรือไม่/อย่างไร 
    ทันภายใน 3 วันทำการ 
    ไม่ทันภายใน 3 วันทำการ เนื่องจาก........................................................................................... 
4. การบันทึกควบคุมการรับ – จ่ายเงินโครงการฯ  
    4.1 มีการบันทึกรับ – จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียน โดยจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ                       
“เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” 
(จำนวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน) แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน หรือไม่ 
    มี  ระบุ มีการบันทึกรับ – จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียนโดยจัดทำทะเบียนคุมเงิน                      
นอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19” แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน 
    ไม่มี เนื่องจาก............................................................................................................................... 

    4.2 การจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย              
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 
     ถูกต้องครบถ้วน  ระบุ การจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ฯ โควิด 19 ครบถ้วน 
     ไม่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจาก..................................................................................................... 

5. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
    5.1 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564 ท่ีสามารถจ่ายเงิน
ได้ฯ  (แบบ 1 โรงเรียน) และแบบสรุปการจ่ายเงินกู้ฯ (แบบสรุปโรงเรียน) ส่งให้ สพท. และเก็บไว้เป็นหลักฐาน หรือไม่ 
      จัดทำ 
      ไม่จัดทำ เนื่องจาก..................................................................................................................... 
      อื่น ๆ โปรดระบุ ....................................................................................................................... 
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    5 .2  กรณี ไม่มี ผู้มารับเงิน  หรือไม่สามารถจ่ายเงินกู้ ไ ด้  โรงเรียนมีการจัดทำบัญ ชีราย ช่ือนัก เรียน                                           
ท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564 ท่ีไม่สามารถจ่ายเงินได้ฯ  (แบบ 2 โรงเรียน) พร้อมส่งเงินกู้                          
กลับคืนให้ สพท. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ หรือไม่/อย่างไร 
    มี ตามหนังสือ ท่ี ศธ 04022.0512/73 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2564 และส่งคืนเงินกู้เกิน                       
3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงิน จำนวน .......1..... ราย รวมเป็นเงิน ...2,000..... บาท 
    ไม่มีการรายงาน และไม่ส่งเงินกู้กลับคืน สพท. เนื่องจาก ....................................................... 
    อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................................................... 
    5.3 กรณีมีนักเรียนย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิ.ย. 2564 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีขอสนับสนุน  
เงินเพิ่มเติม (แบบ 3 โรงเรียน) ส่งให้ สพท. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ หรือไม่  
     มีการจัดทำ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงิน 
     เกินกว่า 3 วันทำการ หลังการจ่ายเงิน เนื่องจาก......................................................................... 

ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  1. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ .........................-........................................................... 
  2. ข้อเสนอแนะ ................อยากให้มีการเยียวยาอีก............................ 

รายงานข้อมูลผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) ของโรงเรียน  บ้านหนองแสง  (โรงเรียนที่มิใช่เป็น
โรงเรียนหน่วยเบิก) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
วันที่เข้าตรวจสอบ  14 กุมภาพันธ์ 2565 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   ขนาดของโรงเรียน 
     เล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน)     จำนวนนักเรียน  ........81 .........  คน (ณ 14 ก.พ. 2565) 
     กลาง (นักเรียน 121 - 499 คน)     จำนวนนักเรียน  .......................  คน 
     ใหญ่ (นักเรียน 500 คน ขึ้นไป)     จำนวนนักเรียน  .......................  คน 

ส่วนที่ 2 การดำเนินงานโครงการเงิน กู้เพื ่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของ           
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา           
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) 

1. การแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ 
    โรงเรียนมีการแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ หรือไม่ 
          มี โดย ครูประจำช้ันแจ้งทางไลน์ /โทรศัพท์ แจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย 
          ไม่มี เนื่องจาก.................................................................................................................................... 
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2. การรับโอนเงินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    2.1 โรงเรียนมีการตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่    
ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ หรือไม่ 
            มีการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน  
จากระบบ DMC 
ณ วันที่ 25 มิ.ย. 

2564 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตน 
อยู่จริง ณ วันที่ 25 มิ.ย. 

2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน  
ณ วันที่จ่ายเงินกู้ 

ผลต่างจำนวนนักเรียน 
ที่มีตัวตนจริงกับข้อมูล 

ในระบบ DMC 
ในระบบ DMC 

ต่ำกว่าที่มีตัวตนจริง 
ในระบบ DMC  

สูงกว่าที่มีตัวตนจริง 

76 คน 76 คน - - 

 
หมายเหตุ นักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 64 ไม่นับนักเรียนท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์ (ต่ำกว่า 3 ปี)                       
อายุเกินเกณฑ์ (เกินกว่า 20 ปี) และนักเรียนท่ีไม่สามารถจำหน่ายออกจากระบบ DMC 
           ไม่มีการตรวจสอบ เนื่องจาก................................................................................................... 
    2.2 มีการแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีเปิดไว้เพื่อรับฝากเงินอุดหนุน ให้ สพท. ทราบ หรือไม่ 
   มีการแจ้ง  
   ไม่มีการแจ้ง เนื่องจาก................................................................................................................. 
    2.3 จำนวนเงินท่ี สพท. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียนครบถ้วน ถูกต้องตรงกับการแจ้งจัดสรร       
วงเงินกู้ หรือไม่ 
   ถูกต้องตรงกัน 
   ไม่ถูกต้องตรงกัน เนื่องจาก......................................................................................................... 
         กรณีไม่ถูกต้องตรงกันโรงเรียนได้แจ้ง สพท. ภายใน 1 วันทำการ หรือไม่ 
      แจ้งภายใน 1 วันทำการ 
      แจ้งแต่เกินกว่า 1 วันทำการ เนื่องจาก....................................................................................... 
       ไม่มีการแจ้ง เนื่องจาก.................................................................................................................. 

    2.4 โรงเรียนมีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ และครบถ้วนตามจำนวนเงินท่ีได้รับทุกครั้ง                
หรือไม่ 
       มีการออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องครบถ้วน  
       ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน เนื่องจาก ....................................................................................... 

    2.5 โรงเรียนมีการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ สพท. ครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน หรือไม่ 
       มีการจัดส่งครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน 
       มีการจัดส่ง แต่ไม่ครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน เนื่องจาก.............................................................. 
                ไม่มีการจัดส่ง เนื่องจาก ............................................................................................................. 
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3. การจ่ายเงินกู้ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน 
    3 .1  การ จ่ายเงิน ให้ กั บ ผู้ปกครองหรือนั ก เรียน  ตามจำนวนนั ก เรียน ท่ีมี ตั วตนอยู่ จริ ง  ณ  วัน ท่ี                            
25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ หรือไม่ 
    ตามจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนจริง  
    ไม่ตรงตามจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนจริง เนื่องจาก .................................................................... 
    3.2 การจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ท้ังกรณี โอนเงินเข้าบัญ ชีเงินฝากธนาคาร และกรณี                   
จ่ายเป็นเงินสด ภายใน 3 วันทำการนับจากวันท่ีได้รับเงิน หรือไม่ 
      ทันภายใน 3 วันทำการ 
      ไม่ทันภายใน 3 วันทำการ เนื่องจาก........................................................................................... 
    3.3 กรณีจ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
         3.3.1 โรงเรียนมีการแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนจัดส่งสำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร เพื่อประกอบการจัดทำ
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง หรือไม่  
           มี  
           ไม่มี เนื่องจาก .....................จ่ายเป็นเงินสด........................................................ 
หมายเหตุ : กรณีผู้ปกครองไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร  ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนแทนได้                      
โดยผู้ปกครองระบุหมายเหตุในสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีจัดส่งให้โรงเรียน  

  3.3.2 โรงเรียนมีการจัดทำรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองฯ (แบบ 2)                  
แยกตามระดับช้ัน เพื่อใช้ประกอบการโอนเงินกับธนาคารหรือไม่ 
           มีการจัดทำ และแยกตามระดับช้ัน 
          มีการจัดทำ แต่ไม่แยกตามระดับช้ัน 
          ไม่มีการจัดทำ เนื่องจาก..........................จ่ายเป็นเงินสด......................................... 

 3.3.3 โรงเรียนมีหลักฐานการโอนเงินท่ีได้รับจากธนาคาร พร้อมรายละเอียดรายละเอียดการโอนเงิน                                   
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองฯ (แบบ 2) ท่ีธนาคารประทับตรา ครบถ้วนทุกราย/ทุกระดับช้ัน                            
และทุกครั้งท่ีมีการโอนเงิน หรือไม่ 
         ครบถ้วนทุกรายและทุกครั้งท่ีมีการโอนเงิน 
         ไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก......................จ่ายเป็นเงินสด................................ 

    3.4 กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
  3.4.1 โรงเรียนมีการแต่งต้ังกรรมการจ่ายเงิน อย่างน้อย 2 คน โดยมีครูประจำช้ันร่วมเป็นผู้จ่ายเงิน                    
ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ตามแนวทางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล                 
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
หรือไม่ 
          มีการแต่งต้ัง ตามคำส่ัง ท่ี  13/2564  ส่ัง ณ วันท่ี  2 กันยายน  พ.ศ. 2564 
          ไม่มีการแต่งต้ัง เนื่องจาก................................................................................................... 



 

รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 75 
 

  3.4.2 โรงเรียนมีการจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินโดยให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนลงลายมือชื่อรับเงิน 
ครบถ้วนทุกรายและทุกระดับช้ัน หรือไม่ 
         ครบถ้วนทุกราย และทุกระดับช้ัน  
         ไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก.........................................................................................................   

    3.4 มีนักเรียนท่ีจะยังไม่ได้รับเงินกู้ ท่ีย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 หรือไม่ 
           มี เป็นนักเรียนย้ายเข้ามาจากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ภายใน สพท. เดียวกัน จำนวน ...... คน 
           มี เป็นนักเรียนย้ายมาจากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ต่าง สพท. หรือ ย้ายมาจากต่างสังกัด  
               จำนวน .......... คน 
           ไม่มี 

    3.5 กรณีได้รับโอนเงินสนับสนุนเพิ่มเติม โรงเรียนดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ปกครองหรือนักเรียน ครบถ้วนทุกราย                      
ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันท่ีได้รับโอนเงิน หรือไม่/อย่างไร 
    ทันภายใน 3 วันทำการ 
    ไม่ทันภายใน 3 วันทำการ เนื่องจาก........................................................................................... 

4. การบันทึกควบคุมการรับ – จ่ายเงินโครงการฯ  
    4.1 มีการบันทึกรับ – จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียน โดยจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ                       
“เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” 
(จำนวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน) แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน หรือไม่ 
    มี มีการบันทึกรับ – จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียน แต่ทะเบียนคุมรวมกับเงินอุดหนุนเดิม 
   ไม่มี เนื่องจาก...............................................  

    4.2 การจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเห ลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย              
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 
     ถูกต้องครบถ้วน  ระบุ ............................................................................................................. 
     ไม่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากทำทะเบียนคุมรวมกับเงินอุดหนุนเดิม......................... 

5. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
    5.1 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564 ท่ีสามารถจ่ายเงิน
ได้ฯ  (แบบ 1 โรงเรียน) และแบบสรุปการจ่ายเงินกู้ฯ (แบบสรุปโรงเรียน) ส่งให้ สพท. และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
หรือไม่ 
      จัดทำ 
      ไม่จัดทำ เนื่องจาก..................................................................................................................... 
      อื่น ๆ โปรดระบุ ....................................................................................................................... 
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    5 .2  กรณี ไม่มี ผู้มารับเงิน  หรือไม่สามารถจ่ายเงินกู้ ไ ด้  โรงเรียนมีการจัดทำบัญ ชีราย ช่ือนัก เรียน                                           
ท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564 ท่ีไม่สามารถจ่ายเงินได้ฯ  (แบบ 2 โรงเรียน) พร้อมส่ งเงินกู้                          
กลับคืนให้ สพท. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ หรือไม่/อย่างไร 
    มี ตามหนังสือ ท่ี ศธ .........................................ลงวันท่ี........................................ และส่งคืนเงินกู้
ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงิน จำนวน .................... ราย รวมเป็นเงิน ........................... บาท 
   ไม่มีการรายงาน และไม่ส่งเงินกู้กลับคืน สพท. เนื่องจาก ....................................................... 
   อื่น ๆ โปรดระบุ ........ไม่มี.................................................................................  
    5.3 กรณีมีนักเรียนย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิ.ย. 2564 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีขอสนับสนุน  
เงินเพิ่มเติม (แบบ 3 โรงเรียน) ส่งให้ สพท. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ หรือไม่  
     มีการจัดทำ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงิน 
     เกินกว่า 3 วันทำการ หลังการจ่ายเงิน เนื่องจาก......................ไม่มี...................................... 

ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  1. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  

...............................-........................................................ 

  2. ข้อเสนอแนะ 
อยากให้โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องไปตลอดและเพิ่มวงเงินอีก 

รายงานข้อมูลผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19)ของโรงเรียน บ้านบัวขาว (วันครู 2500) (โรงเรียนที่
มิใช่เป็นโรงเรียนหน่วยเบิก) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
วันที่เข้าตรวจสอบ  15 กุมภาพันธ์ 2565 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   ขนาดของโรงเรียน 
     เล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน)     จำนวนนักเรียน  .......................  คน 
     กลาง (นักเรียน 121 - 499 คน)     จำนวนนักเรียน  .......................  คน 
     ใหญ่ (นักเรียน 500 คน ขึ้นไป)     จำนวนนักเรียน  ....1,305.........  คน (ณ 15 ก.พ.2565) 

ส่วนที่ 2 การดำเนินงานโครงการเงิน กู้เพื ่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของ           
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา           
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) 
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1. การแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ 
    โรงเรียนมีการแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ หรือไม่ 
          มี โดยประชุมคณะครูและมีการแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีให้ทราบ , 
ลงในกลุ่มไลน์ของโรงเรียน , ครูประจำช้ันแจ้งลงในกลุ่มไลน์ของนักเรียน/ผู้ปกครอง/Facebook/เวป็ไซต์ของ
โรงเรียน/เสียงตามสายของโรงเรียนและชุมชน 
          ไม่มี เนื่องจาก....................................................................................................................................  

2. การรับโอนเงินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    2.1 โรงเรียนมีการตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่    
ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ หรือไม่ 
            มีการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน  
จากระบบ DMC 
ณ วันที่ 25 มิ.ย. 

2564 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตน 
อยู่จริง ณ วันที่ 25 มิ.ย. 

2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน  
ณ วันที่จ่ายเงินกู้ 

ผลต่างจำนวนนักเรียน 
ที่มีตัวตนจริงกับข้อมูล 

ในระบบ DMC 
ในระบบ DMC 

ต่ำกว่าที่มีตัวตนจริง 
ในระบบ DMC  

สูงกว่าที่มีตัวตนจริง 

1,309 คน 1,306 คน  3 คน 

หมายเหตุ นักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 64 ไม่นับนักเรียนท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์ (ต่ำกว่า 3 ปี)                       
อายุเกินเกณฑ์ (เกินกว่า 20 ปี) และนักเรียนท่ีไม่สามารถจำหน่ายออกจากระบบ DMC 
           ไม่มีการตรวจสอบ เนื่องจาก........................................................................................................ 
  2.2 มีการแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีเปิดไว้เพื่อรับฝากเงินอุดหนุน ให้ สพท. ทราบ หรือไม่ 
   มีการแจ้ง  
   ไม่มีการแจ้ง เนื่องจาก................................................................................................................. 
    2.3 จำนวนเงินท่ี สพท. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียนครบถ้วน ถูกต้องตรงกับการแจ้งจัดสรร       
วงเงินกู้ หรือไม่ 
   ถูกต้องตรงกัน 
   ไม่ถูกต้องตรงกัน เนื่องจาก......................................................................................................... 
         กรณีไม่ถูกต้องตรงกันโรงเรียนได้แจ้ง สพท. ภายใน 1 วันทำการ หรือไม่ 
      แจ้งภายใน 1 วันทำการ 
      แจ้งแต่เกินกว่า 1 วันทำการ เนื่องจาก....................................................................................... 
       ไม่มีการแจ้ง เนื่องจาก.................................................................................................................. 
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    2.4 โรงเรียนมีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ และครบถ้วนตามจำนวนเงินท่ีได้รับทุกครั้ง                
หรือไม่ 
       มีการออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องครบถ้วน  
       ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน เนื่องจาก ....................................................................................... 

    2.5 โรงเรียนมีการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ สพท. ครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน หรือไม่ 
       มีการจัดส่งครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน 
       มีการจัดส่ง แต่ไม่ครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน เนื่องจาก.............................................................. 
                ไม่มีการจัดส่ง เนื่องจาก ............................................................................................................. 

3. การจ่ายเงินกู้ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน 
    3 .1  การ จ่ายเงิน ให้ กั บ ผู้ปกครองหรือนั ก เรียน  ตามจำนวนนั ก เรียน ท่ีมี ตั วตนอยู่ จริ ง  ณ  วัน ท่ี                            
25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ หรือไม่ 
    ตามจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนจริง  
    ไม่ตรงตามจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนจริง เนื่องจาก .................................................................... 
    3.2 การจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ท้ังกรณี โอนเงินเข้าบัญ ชีเงินฝากธนาคาร และกรณี                   
จ่ายเป็นเงินสด ภายใน 3 วันทำการนับจากวันท่ีได้รับเงิน หรือไม่ 
      ทันภายใน 3 วันทำการ 
      ไม่ทันภายใน 3 วันทำการ เนื่องจาก........................................................................................... 
    3.3 กรณีจ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
         3.3.1 โรงเรียนมีการแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนจัดส่งสำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร เพื่อประกอบการจัดทำ
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง หรือไม่  
           มี  
           ไม่มี เนื่องจาก ..................จ่ายเป็นเงินสด......................................................................... 
หมายเหตุ : กรณีผู้ปกครองไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร  ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนแทนได้                      
โดยผู้ปกครองระบุหมายเหตุในสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีจัดส่งให้โรงเรียน  

  3.3.2 โรงเรียนมีการจัดทำรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองฯ (แบบ 2)                  
แยกตามระดับช้ัน เพื่อใช้ประกอบการโอนเงินกับธนาคารหรือไม่ 
           มีการจัดทำ และแยกตามระดับช้ัน 
          มีการจัดทำ แต่ไม่แยกตามระดับช้ัน 
          ไม่มีการจัดทำ เนื่องจาก.........จ่ายเป็นเงินสด........................................................ 
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 3.3.3 โรงเรียนมีหลักฐานการโอนเงินท่ีได้รับจากธนาคาร พร้อมรายละเอียดรายละเอียดการโอนเงิน                                   
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองฯ (แบบ 2) ท่ีธนาคารประทับตรา ครบถ้วนทุกราย/ทุกระดับช้ัน                            
และทุกครั้งท่ีมีการโอนเงิน หรือไม่ 
         ครบถ้วนทุกรายและทุกครั้งท่ีมีการโอนเงิน 
         ไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก....................จ่ายเป็นเงินสด....................................................... 

    3.4 กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
  3.4.1 โรงเรียนมีการแต่งต้ังกรรมการจ่ายเงิน อย่างน้อย 2 คน โดยมีครูประจำช้ันร่วมเป็นผู้จ่ายเงิน                    
ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ตามแนวทางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล                 
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
หรือไม่ 
          มีการแต่งต้ัง ตามคำส่ัง ท่ี 160/2564  ส่ัง ณ วันท่ี  2 กันยายน  พ.ศ. 2564 
          ไม่มีการแต่งต้ัง เนื่องจาก................................................................................................... 
  3.4.2 โรงเรียนมีการจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินโดยให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนลงลายมือชื่อรับเงิน 
ครบถ้วนทุกรายและทุกระดับช้ัน หรือไม่ 
         ครบถ้วนทุกราย และทุกระดับช้ัน  
         ไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก....................................................................................................   

    3.4 มีนักเรียนท่ีจะยังไม่ได้รับเงินกู้ ท่ีย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 หรือไม่ 
           มี เป็นนักเรียนย้ายเข้ามาจากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ภายใน สพท. เดียวกัน จำนวน  1  คน 
           มี เป็นนักเรียนย้ายมาจากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ต่าง สพท. หรือ ย้ายมาจากต่างสังกัด จำนวน.. คน 
           ไม่มี 

    3.5 กรณีได้รับโอนเงินสนับสนุนเพิ่มเติม โรงเรียนดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ปกครองหรือนักเรียน ครบถ้วนทุกราย                      
ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันท่ีได้รับโอนเงิน หรือไม่/อย่างไร 
    ทันภายใน 3 วันทำการ 
    ไม่ทันภายใน 3 วันทำการ เนื่องจาก........................................................................................... 

4. การบันทึกควบคุมการรับ – จ่ายเงินโครงการฯ  
    4.1 มีการบันทึกรับ – จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียน โดยจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ                       
“เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” 
(จำนวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน) แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน หรือไม่ 
    มี ระบุ มีการบันทึกรับ – จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียน โดยจัดทำทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณรวมกับทะเบียนคุมเงินอุดหนุนเดิม 
    ไม่มี เนื่องจาก............................................................................................................................... 
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    4.2 การจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย              
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 
     ถูกต้องครบถ้วน  ระบุ ............................................................................................................. 
     ไม่ ถู ก ต้ อ งครบ ถ้ วน  เนื่ อ งจาก ได้ จั ดท ำท ะ เบี ยน คุม เงิ น น อก งบ ป ระม าณ รวม กั บ                                 
ทะเบียนคุมเงินอุดหนุนเดิม 

5. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
    5.1 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564 ท่ีสามารถจ่ายเงิน
ได้ฯ  (แบบ 1 โรงเรียน) และแบบสรุปการจ่ายเงินกู้ฯ (แบบสรุปโรงเรียน) ส่งให้ สพท. และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
หรือไม่ 
      จัดทำ 
      ไม่จัดทำ เนื่องจาก..................................................................................................................... 
      อื่น ๆ โปรดระบุ ....................................................................................................................... 
    5 .2  กรณี ไม่มี ผู้มารับเงิน  หรือไม่สามารถจ่ายเงินกู้ ไ ด้  โรงเรียนมีการจัดทำบัญ ชีราย ช่ือนัก เรียน                                           
ท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564 ท่ีไม่สามารถจ่ายเงินได้ฯ  (แบบ 2 โรงเรียน) พร้อมส่งเงินกู้                          
กลับคืนให้ สพท. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ หรือไม่/อย่างไร 
    มี ตามหนังสือ ท่ี ศธ 04022.0413/228 ลงวันท่ี 6 กันยายน 2564 และส่งคืนเงินกู้                               
ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงิน จำนวน 3 ราย รวมเป็นเงิน 6,000 บาท 
    ไม่มีการรายงาน และไม่ส่งเงินกู้กลับคืน สพท. เนื่องจาก ....................................................... 
    อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................................................... 
    5.3 กรณีมีนักเรียนย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิ.ย. 2564 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีขอสนับสนุน  
เงินเพิ่มเติม (แบบ 3 โรงเรียน) ส่งให้ สพท. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ หรือไม่  
     มีการจัดทำ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงิน 
     เกินกว่า 3 วันทำการ หลังการจ่ายเงิน เนื่องจาก..................................................................... 

ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  1. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ ......................................................................................... 
   การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกู้ตามโครงการ ฯ ไม่ชัดเจน จึงทำให้การบริหารจัดการ
ในการเตรียมข้อมูลและเอกสารของผู้รับเงินเป็นปัญหาและยุ่งยาก เนื่องจากนักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัว
ตัวเองหลายราย จึงเตรียมเอกสารให้โรงเรียนไม่ครบและไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 

  2. ข้อเสนอแนะ 
   หากมีการจ่ายเงินให้กับนักเรียนในกรณีพิ เศษใด ๆ ควรแจ้งวิธีการดำเนินการท่ีชัดเจน  
มีเอกสารให้โรงเรียนดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจัดทำและรายงานเป็นรูปแบบเดียวกัน และโอนเงินเข้าบัญชี
โรงเรียนโดยตรงเพื่อลดปัญหาในการจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินและเก็บหลักฐานของผู้รับเงิน 
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รายงานข้อมูลผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19)ของโรงเรียน  นางามวิทยา  (โรงเรียนที่มิใช่เป็น
โรงเรียนหน่วยเบิก) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
วันที่เข้าตรวจสอบ 18 กุมภาพันธ์ 2565 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   ขนาดของโรงเรียน 
     เล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน)     จำนวนนักเรียน  .......................  คน 
     กลาง (นักเรียน 121 - 499 คน)     จำนวนนักเรียน  .......189..........  คน (ณ 18 กพ.2565) 
     ใหญ่ (นักเรียน 500 คน ขึ้นไป)     จำนวนนักเรียน  .......................  คน 

ส่วนที่ 2 การดำเนินงานโครงการเงิน กู้เพื ่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของ           
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา           
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) 

1. การแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ 
    โรงเรียนมีการแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ หรือไม่ 
          มี โดย ประชุมครูและประชาสัมพันธ์ในไลน์ของโรงเรียน ครูแจ้งนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน                    
และผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
          ไม่มี เนื่องจาก................................................................................................................................... 
2. การรับโอนเงินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

    2.1 โรงเรียนมีการตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่    
ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ หรือไม่ 
            มีการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน  
จากระบบ DMC 
ณ วันที่ 25 มิ.ย. 

2564 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตน 
อยู่จริง ณ วันที่ 25 มิ.ย. 

2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน  
ณ วันที่จ่ายเงินกู้ 

ผลต่างจำนวนนักเรียน 
ที่มีตัวตนจริงกับข้อมูล 

ในระบบ DMC 
ในระบบ DMC 

ต่ำกว่าที่มีตัวตนจริง 
ในระบบ DMC  

สูงกว่าที่มีตัวตนจริง 

190 คน 190 คน - - 

หมายเหตุ นักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 64 ไม่นับนักเรียนท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์ (ต่ำกว่า 3 ปี)                       
อายุเกินเกณฑ์ (เกินกว่า 20 ปี) และนักเรียนท่ีไม่สามารถจำหน่ายออกจากระบบ DMC 
           ไม่มีการตรวจสอบ เนื่องจาก............................................................................................................. 
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    2.2 มีการแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีเปิดไว้เพื่อรับฝากเงินอุดหนุน ให้ สพท. ทราบ หรือไม่ 
   มีการแจ้ง  
   ไม่มีการแจ้ง เนื่องจาก................................................................................................................. 
 2.3 จำนวนเงินท่ี สพท. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียนครบถ้วน ถูกต้องตรงกับการแจ้งจัดสรร       
วงเงินกู้ หรือไม่ 
   ถูกต้องตรงกัน 
   ไม่ถูกต้องตรงกัน เนื่องจาก......................................................................................................... 
         กรณีไม่ถูกต้องตรงกันโรงเรียนได้แจ้ง สพท. ภายใน 1 วันทำการ หรือไม่ 
      แจ้งภายใน 1 วันทำการ 
      แจ้งแต่เกินกว่า 1 วันทำการ เนื่องจาก....................................................................................... 
       ไม่มีการแจ้ง เนื่องจาก.................................................................................................................. 

    2.4 โรงเรียนมีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ และครบถ้วนตามจำนวนเงินท่ีได้รับทุกครั้ง                
หรือไม่ 
       มีการออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องครบถ้วน  
       ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน เนื่องจาก ....................................................................................... 

    2.5 โรงเรียนมีการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ สพท. ครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน หรือไม่ 
       มีการจัดส่งครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน 
       มีการจัดส่ง แต่ไม่ครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน เนื่องจาก.............................................................. 
                ไม่มีการจัดส่ง เนื่องจาก ............................................................................................................. 
3. การจ่ายเงินกู้ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน 

    3 .1  การ จ่ายเงิน ให้ กั บ ผู้ปกครองหรือนั ก เรียน  ตามจำนวนนั ก เรียน ท่ีมี ตั วตนอยู่ จริ ง  ณ  วัน ท่ี                            
25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ หรือไม่ 
    ตามจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนจริง  
    ไม่ตรงตามจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนจริง เนื่องจาก .................................................................... 
    3.2 การจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ท้ังกรณี โอนเงินเข้าบัญ ชีเงินฝากธนาคาร และกรณี                   
จ่ายเป็นเงินสด ภายใน 3 วันทำการนับจากวันท่ีได้รับเงิน หรือไม่ 
      ทันภายใน 3 วันทำการ 
      ไม่ทันภายใน 3 วันทำการ เนื่องจาก........................................................................................... 
    3.3 กรณีจ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
         3.3.1 โรงเรียนมีการแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนจัดส่งสำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร เพื่อประกอบการจัดทำ
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง หรือไม่  
           มี  
           ไม่มี เนื่องจาก .......................จ่ายเป็นเงินสด................................................................ 
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หมายเหตุ : กรณีผู้ปกครองไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร  ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนแทนได้                      
โดยผู้ปกครองระบุหมายเหตุในสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีจัดส่งให้โรงเรียน  

 3.3.2 โรงเรียนมีการจัดทำรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองฯ (แบบ 2)                  
แยกตามระดับช้ัน เพื่อใช้ประกอบการโอนเงินกับธนาคารหรือไม่ 
           มีการจัดทำ และแยกตามระดับช้ัน 
          มีการจัดทำ แต่ไม่แยกตามระดับช้ัน 
          ไม่มีการจัดทำ เนื่องจาก........................จ่ายเป็นเงินสด............................................ 

 3.3.3 โรงเรียนมีหลักฐานการโอนเงินท่ีได้รับจากธนาคาร พร้อมรายละเอียดรายละเอียดการโอนเงิน                                   
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองฯ (แบบ 2) ท่ีธนาคารประทับตรา ครบถ้วนทุกราย/ทุกระดับช้ัน                            
และทุกครั้งท่ีมีการโอนเงิน หรือไม่ 
         ครบถ้วนทุกรายและทุกครั้งท่ีมีการโอนเงิน 
         ไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก.......................จ่ายเป็นเงินสด........................................................ 

    3.4 กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
  3.4.1 โรงเรียนมีการแต่งต้ังกรรมการจ่ายเงิน อย่างน้อย 2 คน โดยมีครูประจำช้ันร่วมเป็นผู้จ่ายเงิน                    
ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ตามแนวทางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล                 
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
หรือไม่ 
          มีการแต่งต้ัง ตามคำส่ัง ท่ี  22/2564  ส่ัง ณ วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2564 
          ไม่มีการแต่งต้ัง เนื่องจาก................................................................................................... 
  3.4.2 โรงเรียนมีการจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินโดยให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนลงลายมือชื่อรับเงิน 
ครบถ้วนทุกรายและทุกระดับช้ัน หรือไม่ 
         ครบถ้วนทุกราย และทุกระดับช้ัน  
         ไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก..........................................................................................................   

    3.4 มีนักเรียนท่ีจะยังไม่ได้รับเงินกู้ ท่ีย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 หรือไม่ 
           มี เป็นนักเรียนย้ายเข้ามาจากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ภายใน สพท. เดียวกัน จำนวน ........ คน 
           มี เป็นนักเรียนย้ายมาจากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ต่าง สพท. หรือ ย้ายมาจากต่างสังกัด  
               จำนวน .......... คน 
           ไม่มี 

    3.5 กรณีได้รับโอนเงินสนับสนุนเพิ่มเติม โรงเรียนดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ปกครองหรือนักเรียน ครบถ้วนทุกราย                      
ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันท่ีได้รับโอนเงิน หรือไม่/อย่างไร 
    ทันภายใน 3 วันทำการ 
    ไม่ทันภายใน 3 วันทำการ เนื่องจาก.........................ไม่มี....................................................... 
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4. การบันทึกควบคุมการรับ – จ่ายเงินโครงการฯ  
    4.1 มีการบันทึกรับ – จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียน โดยจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ                       
“เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” 
(จำนวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน) แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน หรือไม่ 
    มี ระบุ บันทึกรับ – จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียน โดยจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
“เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” 
แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน 
    ไม่มี เนื่องจาก............................................................................................................................... 

    4.2 การจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย              
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 
     ถูกต้องครบถ้วน  ระบุ จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19”. 
     ไม่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจาก..................................................................................................... 

5. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
    5.1 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564 ท่ีสามารถจ่ายเงิน
ได้ฯ  (แบบ 1 โรงเรียน) และแบบสรุปการจ่ายเงินกู้ฯ (แบบสรุปโรงเรียน) ส่งให้ สพท. และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
หรือไม่ 
      จัดทำ 
      ไม่จัดทำ เนื่องจาก..................................................................................................................... 
      อื่น ๆ โปรดระบุ ....................................................................................................................... 
    5 .2  กรณี ไม่มี ผู้มารับเงิน  หรือไม่สามารถจ่ายเงินกู้ ไ ด้  โรงเรียนมีการจัดทำบัญ ชีราย ช่ือนัก เรียน                                           
ท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564 ท่ีไม่สามารถจ่ายเงินได้ฯ  (แบบ 2 โรงเรียน) พร้อมส่งเงินกู้                          
กลับคืนให้ สพท. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ หรือไม่/อย่างไร 
    มี ตามหนังสือ ท่ี ศธ .........................................ลงวันท่ี........................................ และส่งคืนเงินกู้
ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงิน จำนวน .................... ราย รวมเป็นเงิน ........................... บาท 
    ไม่มีการรายงาน และไม่ส่งเงินกู้กลับคืน สพท. เนื่องจาก ....................................................... 
    อื่น ๆ โปรดระบุ ........................ไม่มี............................................................................... 
    5.3 กรณีมีนักเรียนย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิ.ย. 2564 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีขอสนับสนุน  
เงินเพิ่มเติม (แบบ 3 โรงเรียน) ส่งให้ สพท. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ หรือไม่  
     มีการจัดทำ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงิน 
     เกินกว่า 3 วันทำการ หลังการจ่ายเงิน เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  1. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ ......................................................................................... 
   1.ระยะเวลาในการจ่ายเงินอยู่ในช่วงระยะเวลาท่ีส้ันไป 
   2.ระบบหลังการรายงานผลการจ่ายเงินช้า เนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน
และเวลาจำกัด  

  2. ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................................. 
   1. อยากให้ขยายเวลาในการดำเนินการจ่ายเงินให้มากขึ้น 
   2. ปรับปรุงระบบการรายงานผลให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

รายงานข้อมูลผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) ของโรงเรียน  บ้านวังมน  (โรงเรียนที่มิใช่เป็น
โรงเรียนหน่วยเบิก) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
วันที่เข้าตรวจสอบ  21 กุมภาพันธ์ 2565 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   ขนาดของโรงเรียน 
     เล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน)     จำนวนนักเรียน  ........64...........  คน (ณ 21 ก.พ. 2565) 
     กลาง (นักเรียน 121 - 499 คน)     จำนวนนักเรียน  .......................  คน 
     ใหญ่ (นักเรียน 500 คน ขึ้นไป)     จำนวนนักเรียน  .......................  คน 
ส่วนที่ 2 การดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของ           
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา           
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) 

1. การแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ 
    โรงเรียนมีการแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ หรือไม่ 
          มี โดย เชิญผู้ปกครองมาประชุม ผู้นำชุมชนประกาศเสียงตามสาย 
          ไม่มี เนื่องจาก.................................................................................................................................... 

2. การรับโอนเงินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    2.1 โรงเรียนมีการตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่    
ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ หรือไม่ 
            มีการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี้ 
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ข้อมูลจำนวนนักเรียน  
จากระบบ DMC 
ณ วันที่ 25 มิ.ย. 

2564 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตน 
อยู่จริง ณ วันที่ 25 มิ.ย. 

2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน  
ณ วันที่จ่ายเงินกู้ 

ผลต่างจำนวนนักเรียน 
ที่มีตัวตนจริงกับข้อมูล 

ในระบบ DMC 
ในระบบ DMC 

ต่ำกว่าที่มีตัวตนจริง 
ในระบบ DMC  

สูงกว่าที่มีตัวตนจริง 

63 คน 63 คน - - 

 
หมายเหตุ นักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 64 ไม่นับนักเรียนท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์ (ต่ำกว่า 3 ปี)                       
อายุเกินเกณฑ์ (เกินกว่า 20 ปี) และนักเรียนท่ีไม่สามารถจำหน่ายออกจากระบบ DMC 
           ไม่มีการตรวจสอบ เนื่องจาก............................................................................................................ 
    2.2 มีการแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีเปิดไว้เพื่อรับฝากเงินอุดหนุน ให้ สพท. ทราบ หรือไม่ 
   มีการแจ้ง  
   ไม่มีการแจ้ง เนื่องจาก................................................................................................................. 
     
2.3 จำนวนเงินท่ี สพท. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียนครบถ้วน ถูกต้องตรงกับการแจ้งจัดสรร       
วงเงินกู้ หรือไม่ 
   ถูกต้องตรงกัน 
   ไม่ถูกต้องตรงกัน เนื่องจาก......................................................................................................... 
         กรณีไม่ถูกต้องตรงกันโรงเรียนได้แจ้ง สพท. ภายใน 1 วันทำการ หรือไม่ 
      แจ้งภายใน 1 วันทำการ 
      แจ้งแต่เกินกว่า 1 วันทำการ เนื่องจาก....................................................................................... 
       ไม่มีการแจ้ง เนื่องจาก.................................................................................................................. 
   2.4 โรงเรียนมีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ และครบถ้วนตามจำนวนเงินท่ีได้รับทุกครั้ง               
หรือไม ่

       มีการออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องครบถ้วน  
       ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน เนื่องจาก ....................................................................................... 

    2.5 โรงเรียนมีการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ สพท. ครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน หรือไม่ 
       มีการจัดส่งครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน 
       มีการจัดส่ง แต่ไม่ครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน เนื่องจาก.............................................................. 
                ไม่มีการจัดส่ง เนื่องจาก ............................................................................................................. 
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3. การจ่ายเงินกู้ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน 
    3 .1  การ จ่ายเงิน ให้ กั บ ผู้ปกครองหรือนั ก เรียน  ตามจำนวนนั ก เรียน ท่ีมี ตั วตนอยู่ จริ ง  ณ  วัน ท่ี                            
25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ หรือไม่ 
    ตามจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนจริง  
    ไม่ตรงตามจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนจริง เนื่องจาก .................................................................... 
    3.2 การจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ท้ังกรณี โอนเงินเข้าบัญ ชีเงินฝากธนาคาร และกรณี                   
จ่ายเป็นเงินสด ภายใน 3 วันทำการนับจากวันท่ีได้รับเงิน หรือไม่ 
      ทันภายใน 3 วันทำการ 
      ไม่ทันภายใน 3 วันทำการ เนื่องจาก........................................................................................... 
    3.3 กรณีจ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
            3.3.1 โรงเรียนมีการแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนจัดส่งสำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร เพื่อประกอบการจัดทำ
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง หรือไม่  
           มี  
           ไม่มี เนื่องจาก ........................จ่ายเป็นเงินสด.......................................................... 
หมายเหตุ : กรณีผู้ปกครองไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร  ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนแทนได้                      
โดยผู้ปกครองระบุหมายเหตุในสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีจัดส่งให้โรงเรียน  

  3.3.2 โรงเรียนมีการจัดทำรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองฯ (แบบ 2)                  
แยกตามระดับช้ัน เพื่อใช้ประกอบการโอนเงินกับธนาคารหรือไม่       
   มีการจัดทำ และแยกตามระดับช้ัน 
          มีการจัดทำ แต่ไม่แยกตามระดับช้ัน 
          ไม่มีการจัดทำ เนื่องจาก..................จ่ายเป็นเงินสด.............................................. 

 3.3.3 โรงเรียนมีหลักฐานการโอนเงินท่ีได้รับจากธนาคาร พร้อมรายละเอียดรายละเอียดการโอนเงิน                                   
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองฯ (แบบ 2) ท่ีธนาคารประทับตรา ครบถ้วนทุกราย/ทุกระดับช้ัน                            
และทุกครั้งท่ีมีการโอนเงิน หรือไม่ 
         ครบถ้วนทุกรายและทุกครั้งท่ีมีการโอนเงิน 
         ไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก.....................จ่ายเป็นเงินสด......................................................... 

    3.4 กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
  3.4.1 โรงเรียนมีการแต่งต้ังกรรมการจ่ายเงิน อย่างน้อย 2 คน โดยมีครูประจำช้ันร่วมเป็นผู้จ่ายเงิน                    
ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ตามแนวทางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล                 
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
หรือไม่ 
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          มีการแต่งต้ัง 2 ครั้ง ดังนี้ 
    ครั้งท่ี 1 ตามคำส่ัง ท่ี 29/2564 ส่ัง ณ วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2564 
    ครั้งท่ี 2 ตามคำส่ัง ท่ี 30/2564 ส่ัง ณ วันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
          ไม่มีการแต่งต้ัง เนื่องจาก................................................................................................... 
  3.4.2 โรงเรียนมีการจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินโดยให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนลงลายมือชื่อรับเงิน 
ครบถ้วนทุกรายและทุกระดับช้ัน หรือไม่ 
         ครบถ้วนทุกราย และทุกระดับช้ัน  
         ไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก..........................................................................................................   

    3.4 มีนักเรียนท่ีจะยังไม่ได้รับเงินกู้ ท่ีย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 หรือไม่ 
           มี เป็นนักเรียนย้ายเข้ามาจากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ภายใน สพท. เดียวกัน จำนวน ........ คน 
           มี เป็นนักเรียนย้ายมาจากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ต่าง สพท. หรือ ย้ายมาจากต่างสังกัด  
               จำนวน 1 คน 
           ไม่มี 

    3.5 กรณีได้รับโอนเงินสนับสนุนเพิ่มเติม โรงเรียนดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ปกครองหรือนักเรียน ครบถ้วนทุกราย                      
ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันท่ีได้รับโอนเงิน หรือไม่/อย่างไร 
    ทันภายใน 3 วันทำการ 
    ไม่ทันภายใน 3 วันทำการ เนื่องจาก........................................................................................... 

4. การบันทึกควบคุมการรับ – จ่ายเงินโครงการฯ  
    4.1 มีการบันทึกรับ – จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียน โดยจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ                       
“เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” 
(จำนวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน) แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน หรือไม่ 
    มี  ระบุ  บัน ทึกรับ  – จ่ ายเงินตามระบบบัญ ชีขอ งโรง เรียน  แ ต่บัน ทึก ในทะเบี ยน คุม                                
เงินนอกงบประมาณรวมกับเงินอุดหนุนเดิม  
    ไม่มี เนื่องจาก............................................................................................................................... 

    4.2 การจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย              
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 
     ถูกต้องครบถ้วน  ระบุ ............................................................................................................. 
     ไม่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากบันทึกในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณรวมกับเงินอุดหนุนเดิม  

5. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
    5.1 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564 ท่ีสามารถจ่ายเงิน
ได้ฯ  (แบบ 1 โรงเรียน) และแบบสรุปการจ่ายเงินกู้ฯ (แบบสรุปโรงเรียน) ส่งให้ สพท. และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
หรือไม่ 
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      จัดทำ 
      ไม่จัดทำ เนื่องจาก..................................................................................................................... 
      อื่น ๆ โปรดระบุ ....................................................................................................................... 
    5 .2  กรณี ไม่มี ผู้มารับเงิน  หรือไม่สามารถจ่ายเงินกู้ ไ ด้  โรงเรียนมีการจัดทำบัญ ชีราย ช่ือนัก เรียน                                           
ท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564 ท่ีไม่สามารถจ่ายเงินได้ฯ  (แบบ 2 โรงเรียน) พร้อมส่ง เงินกู้                          
กลับคืนให้ สพท. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ หรือไม่/อย่างไร 
    มี ตามหนังสือ ท่ี ศธ .........................................ลงวันท่ี........................................ และส่งคืนเงินกู้
ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงิน จำนวน .................... ราย รวมเป็นเงิน ........................... บาท 
    ไม่มีการรายงาน และไม่ส่งเงินกู้กลับคืน สพท. เนื่องจาก ....................................................... 
    อื่น ๆ โปรดระบุ ...................ไม่มี....................................................................................... 
    5.3 กรณีมีนักเรียนย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิ.ย. 2564 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีขอสนับสนุน  
เงินเพิ่มเติม (แบบ 3 โรงเรียน) ส่งให้ สพท. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ หรือไม่  
     มีการจัดทำ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงิน 
     เกินกว่า 3 วันทำการ หลังการจ่ายเงิน เนื่องจาก.......................................................................... 

ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  1. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
    - 

  2. ข้อเสนอแนะ 
อยากให้มีโครงการแบบนี้อีก 

รายงานข้อมูลผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) ของโรงเรียน  ยิ่งสันต์วิทยา  (โรงเรียนที่มิใช่เป็น
โรงเรียนหน่วยเบิก) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
วันที่เข้าตรวจสอบ  22 กุมภาพันธ์ 2565 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   ขนาดของโรงเรียน 
     เล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน)     จำนวนนักเรียน  .......................  คน 
     กลาง (นักเรียน 121 - 499 คน)     จำนวนนักเรียน  .......121.........  คน (ณ 22 ก.พ.2565) 
     ใหญ่ (นักเรียน 500 คน ขึ้นไป)     จำนวนนักเรียน  .......................  คน 

ส่วนที่ 2 การดำเนินงานโครงการเงิน กู้เพื ่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของ           
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา           
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) 
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1. การแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ 
    โรงเรียนมีการแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ หรือไม่ 
          มี โดย ผู้บริหารโรงเรียนประชุมแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทราบ , ครูแจ้งทางไลน์ถึงผู้ปกครองและทาง Facebook ของโรงเรียน , ผู้นำชุมชนแจ้งทาง
เสียงตามสายของหมู่บ้าน 
          ไม่มี เนื่องจาก....................................................................................................................................  

2. การรับโอนเงินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    2.1 โรงเรียนมีการตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่    
ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ หรือไม่ 
            มีการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน  
จากระบบ DMC 
ณ วันที่ 25 มิ.ย. 

2564 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตน 
อยู่จริง ณ วันที่ 25 มิ.ย. 

2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน  
ณ วันที่จ่ายเงินกู้ 

ผลต่างจำนวนนักเรียน 
ที่มีตัวตนจริงกับข้อมูล 

ในระบบ DMC 
ในระบบ DMC 

ต่ำกว่าที่มีตัวตนจริง 
ในระบบ DMC  

สูงกว่าที่มีตัวตนจริง 

120 คน 120 คน - - 

หมายเหตุ นักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 64 ไม่นับนักเรียนท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์ (ต่ำกว่า 3 ปี)                       
อายุเกินเกณฑ์ (เกินกว่า 20 ปี) และนักเรียนท่ีไม่สามารถจำหน่ายออกจากระบบ DMC 
           ไม่มีการตรวจสอบ เนื่องจาก............................................................................................................. 
    2.2 มีการแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีเปิดไว้เพื่อรับฝากเงินอุดหนุน ให้ สพท. ทราบ หรือไม่ 
   มีการแจ้ง  
   ไม่มีการแจ้ง เนื่องจาก................................................................................................................. 
    2.3 จำนวนเงินท่ี สพท. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียนครบถ้วน ถูกต้องตรงกับการแจ้งจัดสรร       
วงเงินกู้ หรือไม่ 
   ถูกต้องตรงกัน 
   ไม่ถูกต้องตรงกัน เนื่องจาก......................................................................................................... 
         กรณีไม่ถูกต้องตรงกันโรงเรียนได้แจ้ง สพท. ภายใน 1 วันทำการ หรือไม่ 
      แจ้งภายใน 1 วันทำการ 
      แจ้งแต่เกินกว่า 1 วันทำการ เนื่องจาก....................................................................................... 
       ไม่มีการแจ้ง เนื่องจาก................................................................................................................. 
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2.4 โรงเรียนมีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ และครบถ้วนตามจำนวนเงินท่ีได้รับทุกครั้ง                
หรือไม่ 
       มีการออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องครบถ้วน  
       ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน เนื่องจาก ....................................................................................... 

    2.5 โรงเรียนมีการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ สพท. ครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน หรือไม่ 
       มีการจัดส่งครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน 
       มีการจัดส่ง แต่ไม่ครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน เนื่องจาก.............................................................. 
                ไม่มีการจัดส่ง เนื่องจาก ............................................................................................................. 

3. การจ่ายเงินกู้ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน 
    3 .1  การ จ่ายเงิน ให้ กั บ ผู้ปกครองหรือนั ก เรียน  ตามจำนวนนั ก เรียน ท่ีมี ตั วตนอยู่ จริ ง  ณ  วัน ท่ี                            
25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ หรือไม่ 
    ตามจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนจริง  
    ไม่ตรงตามจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนจริง เนื่องจาก .................................................................... 
    3.2 การจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ท้ังกรณี โอนเงินเข้าบัญ ชีเงินฝากธนาคาร และกรณี                   
จ่ายเป็นเงินสด ภายใน 3 วันทำการนับจากวันท่ีได้รับเงิน หรือไม่ 
      ทันภายใน 3 วันทำการ 
      ไม่ทันภายใน 3 วันทำการ เนื่องจาก........................................................................................... 
    3.3 กรณีจ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
       3.3.1 โรงเรียนมีการแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนจัดส่งสำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร เพื่อประกอบการจัดทำ
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง หรือไม่  
           มี  
           ไม่มี เนื่องจาก .......................จ่ายเป็นเงินสด........................................................... 
หมายเหตุ : กรณีผู้ปกครองไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร  ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนแทนได้                      
โดยผู้ปกครองระบุหมายเหตุในสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีจัดส่งให้โรงเรียน  

  3.3.2 โรงเรียนมีการจัดทำรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองฯ (แบบ 2)                  
แยกตามระดับช้ัน เพื่อใช้ประกอบการโอนเงินกับธนาคารหรือไม่ 
           มีการจัดทำ และแยกตามระดับช้ัน 
          มีการจัดทำ แต่ไม่แยกตามระดับช้ัน 
          ไม่มีการจัดทำ เนื่องจาก....................จ่ายเป็นเงินสด........................................... 
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3.3.3 โรงเรียนมีหลักฐานการโอนเงิน ท่ีได้รับจากธนาคาร พร้อมรายละเอียดรายละเอียดการโอนเงิน                                   
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองฯ (แบบ 2) ท่ีธนาคารประทับตรา ครบถ้วนทุกราย/ทุกระดับช้ัน                            
และทุกครั้งท่ีมีการโอนเงิน หรือไม่       
   ครบถ้วนทุกรายและทุกครั้งท่ีมีการโอนเงิน 
         ไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก.....................จ่ายเป็นเงินสด.......................................................... 

    3.4 กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
  3.4.1 โรงเรียนมีการแต่งต้ังกรรมการจ่ายเงิน อย่างน้อย 2 คน โดยมีครูประจำช้ันร่วมเป็นผู้จ่ายเงิน                    
ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ตามแนวทางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล                 
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
หรือไม่ 
          มีการแต่งต้ัง ตามคำส่ัง ท่ี  14/2564  ส่ัง ณ วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2564 
          ไม่มีการแต่งต้ัง เนื่องจาก................................................................................................... 
  3.4.2 โรงเรียนมีการจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินโดยให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนลงลายมือชื่อรับเงิน 
ครบถ้วนทุกรายและทุกระดับช้ัน หรือไม่ 
         ครบถ้วนทุกราย และทุกระดับช้ัน  
         ไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก...........................................................................................................   

    3.4 มีนักเรียนท่ีจะยังไม่ได้รับเงินกู้ ท่ีย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 หรือไม่ 
           มี เป็นนักเรียนย้ายเข้ามาจากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ภายใน สพท. เดียวกัน จำนวน ...... คน 
           มี เป็นนักเรียนย้ายมาจากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ต่าง สพท. หรือ ย้ายมาจากต่างสังกัด  
               จำนวน .......... คน 
           ไม่มี 

3.5 กรณีได้รับโอนเงินสนับสนุนเพิ่มเติม โรงเรียนดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ปกครองหรือนักเรียน ครบถ้วนทุกราย                      
ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันท่ีได้รับโอนเงิน หรือไม่/อย่างไร 
    ทันภายใน 3 วันทำการ 
    ไม่ทันภายใน 3 วันทำการ เนื่องจาก.................................-.......................................................... 
4. การบันทึกควบคุมการรับ – จ่ายเงินโครงการฯ  

    4.1 มีการบันทึกรับ – จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียน โดยจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ                       
“เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” 
(จำนวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน) แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน หรือไม่ 
    มี  มี การบัน ทึกรับ  – จ่ายเงินตามระบบบัญ ชีของโรงเรียน  โดยจัดทำทะเบี ยน คุมเงิน                            
นอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19” แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน. 
    ไม่มี เนื่องจาก............................................................................................................................... 
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    4.2 การจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย              
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 
     ถูกต้องครบถ้วน  จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19”  
  ไม่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจาก..................................................................................................... 

5. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
    5.1 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564 ท่ีสามารถจ่ายเงิน
ได้ฯ  (แบบ 1 โรงเรียน) และแบบสรุปการจ่ายเงินกู้ฯ (แบบสรุปโรงเรียน) ส่งให้ สพท. และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
หรือไม่ 
      จัดทำ 
      ไม่จัดทำ เนื่องจาก..................................................................................................................... 
      อื่น ๆ โปรดระบุ ....................................................................................................................... 
    5 .2  กรณี ไม่มี ผู้มารับเงิน  หรือไม่สามารถจ่ายเงินกู้ ไ ด้  โรงเรียนมีการจัดทำบัญ ชีราย ช่ือนัก เรียน                                           
ท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564 ท่ีไม่สามารถจ่ายเงินได้ฯ  (แบบ 2 โรงเรียน) พร้อมส่ง เงินกู้                          
กลับคืนให้ สพท. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ หรือไม่/อย่างไร 
    มี ตามหนังสือ ท่ี ศธ .........................................ลงวันท่ี........................................ และส่งคืนเงินกู้
ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงิน จำนวน .................... ราย รวมเป็นเงิน ........................... บาท 
    ไม่มีการรายงาน และไม่ส่งเงินกู้กลับคืน สพท. เนื่องจาก ....................................................... 
    อื่น ๆ โปรดระบุ ........................ไม่มี............................................................................... 
5.3 กรณีมีนักเรียนย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิ.ย. 2564 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีขอสนับสนุน  
เงินเพิ่มเติม (แบบ 3 โรงเรียน) ส่งให้ สพท. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ หรือไม่  
     มีการจัดทำ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงิน 
     เกินกว่า 3 วันทำการ หลังการจ่ายเงิน เนื่องจาก.......................................................................... 

   ไม่มี 

ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  1. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
   - ในการลงระบบผ่าน Computer ไม่สามารถลงได้แบบราบรื่น ระบบล่ม  
   - การแจ้งให้สถานศึกษาเตรียมการค่อนข้างซ้ำซ้อน มีการให้สำรวจและเปล่ียนไปเปล่ียนมา                   
ไม่เป็นแบบสรุปท่ีชัดเจน 

  2. ข้อเสนอแนะ 
   - 
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รายงานข้อมูลผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19)ของโรงเรียน  บ้านสวนผึ้ง  (โรงเรียนที่มิใช่เป็น
โรงเรียนหน่วยเบิก) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
วันที่เข้าตรวจสอบ  23 กุมภาพันธ์ 2565 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   ขนาดของโรงเรียน 
     เล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน)     จำนวนนักเรียน  .......................  คน 
     กลาง (นักเรียน 121 - 499 คน)     จำนวนนักเรียน  .....179...........  คน (ณ 23 ก.พ.2565) 
     ใหญ่ (นักเรียน 500 คน ขึ้นไป)     จำนวนนักเรียน  .......................  คน 

ส่วนที่ 2 การดำเนินงานโครงการเงิน กู้เพื ่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของ           
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา           
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) 

1. การแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ 
    โรงเรียนมีการแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ หรือไม่ 
          มี โดย แจ้งกลุ่มไลน์ของแต่ละห้องเรียนโดยครูถึงนักเรียนและผู้ปกครอง , Facebook ของโรงเรียน , 
แจ้งผู้ใหญ่บ้านเพื่อประกาศเสียงตามสายของหมู่บ้าน 
          ไม่มี เนื่องจาก.................................................................................................................................... 

2. การรับโอนเงินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    2.1 โรงเรียนมีการตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่    
ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ หรือไม่ 
            มีการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน  
จากระบบ DMC 
ณ วันที่ 25 มิ.ย. 

2564 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตน 
อยู่จริง ณ วันที่ 25 มิ.ย. 

2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน  
ณ วันที่จ่ายเงินกู้ 

ผลต่างจำนวนนักเรียน 
ที่มีตัวตนจริงกับข้อมูล 

ในระบบ DMC 
ในระบบ DMC 

ต่ำกว่าที่มีตัวตนจริง 
ในระบบ DMC  

สูงกว่าที่มีตัวตนจริง 

174 คน 174 คน - - 

หมายเหตุ นักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 64 ไม่นับนักเรียนท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์ (ต่ำกว่า 3 ปี)                       
อายุเกินเกณฑ์ (เกินกว่า 20 ปี) และนักเรียนท่ีไม่สามารถจำหน่ายออกจากระบบ DMC 
           ไม่มีการตรวจสอบ เนื่องจาก.................................................................................................... 
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    2.2 มีการแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีเปิดไว้เพื่อรับฝากเงินอุดหนุน ให้ สพท. ทราบ หรือไม่ 
   มีการแจ้ง  
   ไม่มีการแจ้ง เนื่องจาก................................................................................................................. 
    2.3 จำนวนเงินท่ี สพท. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียนครบถ้วน ถูกต้องตรงกับการแจ้งจัดสรร       
วงเงินกู้ หรือไม่ 
   ถูกต้องตรงกัน 
   ไม่ถูกต้องตรงกัน เนื่องจาก......................................................................................................... 
         กรณีไม่ถูกต้องตรงกันโรงเรียนได้แจ้ง สพท. ภายใน 1 วันทำการ หรือไม่ 
      แจ้งภายใน 1 วันทำการ 
      แจ้งแต่เกินกว่า 1 วันทำการ เนื่องจาก....................................................................................... 
       ไม่มีการแจ้ง เนื่องจาก.................................................................................................................. 

    2.4 โรงเรียนมีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ และครบถ้วนตามจำนวนเงินท่ีได้รับทุกครั้ง                
หรือไม่ 
       มีการออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องครบถ้วน  
       ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน เนื่องจาก ....................................................................................... 

    2.5 โรงเรียนมีการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ สพท. ครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน หรือไม่ 
       มีการจัดส่งครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน 
       มีการจัดส่ง แต่ไม่ครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน เนื่องจาก.............................................................. 
                ไม่มีการจัดส่ง เนื่องจาก ............................................................................................................. 

3. การจ่ายเงินกู้ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน 
    3 .1  การ จ่ายเงิน ให้ กั บ ผู้ปกครองหรือนั ก เรียน  ตามจำนวนนั ก เรียน ท่ีมี ตั วตนอยู่ จริ ง  ณ  วัน ท่ี                            
25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ หรือไม่ 
    ตามจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนจริง  
    ไม่ตรงตามจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนจริง เนื่องจาก .................................................................... 
    3.2 การจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ท้ังกรณี โอนเงินเข้าบัญ ชีเงินฝากธนาคาร และกรณี                   
จ่ายเป็นเงินสด ภายใน 3 วันทำการนับจากวันท่ีได้รับเงิน หรือไม่ 
      ทันภายใน 3 วันทำการ 
      ไม่ทันภายใน 3 วันทำการ เนื่องจาก........................................................................................... 
    3.3 กรณีจ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
         3.3.1 โรงเรียนมีการแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนจัดส่งสำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร เพื่อประกอบการจัดทำ
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง หรือไม่  
           มี  
           ไม่มี เนื่องจาก ........................จ่ายเป็นเงินสด.............................................................. 
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หมายเหตุ : กรณีผู้ปกครองไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร  ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนแทนได้                      
โดยผู้ปกครองระบุหมายเหตุในสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีจัดส่งให้โรงเรียน  

  3.3.2 โรงเรียนมีการจัดทำรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองฯ (แบบ 2)                  
แยกตามระดับช้ัน เพื่อใช้ประกอบการโอนเงินกับธนาคารหรือไม่ 
           มีการจัดทำ และแยกตามระดับช้ัน 
          มีการจัดทำ แต่ไม่แยกตามระดับช้ัน 
          ไม่มีการจัดทำ เนื่องจาก......................จ่ายเป็นเงินสด........................................ 

 3.3.3 โรงเรียนมีหลักฐานการโอนเงินท่ีได้รับจากธนาคาร พร้อมรายละเอียดรายละเอียดการโอนเงิน                                   
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองฯ (แบบ 2) ท่ีธนาคารประทับตรา ครบถ้วนทุกราย/ทุกระดับช้ัน                            
และทุกครั้งท่ีมีการโอนเงิน หรือไม่      
    ครบถ้วนทุกรายและทุกครั้งท่ีมีการโอนเงิน 
         ไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก.......................จ่ายเป็นเงินสด........................................................ 

    3.4 กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
  3.4.1 โรงเรียนมีการแต่งต้ังกรรมการจ่ายเงิน อย่างน้อย 2 คน โดยมีครูประจำช้ันร่วมเป็นผู้จ่ายเงิน                    
ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ตามแนวทางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล                 
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
หรือไม่ 
          มีการแต่งต้ัง ตามคำส่ัง ท่ี  43/2564  ส่ัง ณ วันท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2564 
          ไม่มีการแต่งต้ัง เนื่องจาก................................................................................................... 
  3.4.2 โรงเรียนมีการจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินโดยให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนลงลายมือชื่อรับเงิน 
ครบถ้วนทุกรายและทุกระดับช้ัน หรือไม่ 
         ครบถ้วนทุกราย และทุกระดับช้ัน  
         ไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก.........................................................................................................   

3.4 มีนักเรียนท่ีจะยังไมไ่ด้รับเงินกู้ ท่ีย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 หรือไม่ 
           มี เป็นนักเรียนย้ายเข้ามาจากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ภายใน สพท. เดียวกัน จำนวน ....... คน 
           มี เป็นนักเรียนย้ายมาจากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ต่าง สพท. หรือ ย้ายมาจากต่างสังกัด  
               จำนวน ..1... คน 
           ไม่มี 

    3.5 กรณีได้รับโอนเงินสนับสนุนเพิ่มเติม โรงเรียนดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ปกครองหรือนักเรียน ครบถ้วนทุกราย                      
ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันท่ีได้รับโอนเงิน หรือไม่/อย่างไร 
    ทันภายใน 3 วันทำการ 
    ไม่ทันภายใน 3 วันทำการ เนื่องจาก ติดต่อผู้ปกครองได้ล่าช้า (ผู้ปกครองอยู่ต่างท้องท่ี) 
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4. การบันทึกควบคุมการรับ – จ่ายเงินโครงการฯ  
    4.1 มีการบันทึกรับ – จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียน โดยจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ                       
“เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” 
(จำนวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน) แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน หรือไม่ 
    มี บันทึกรับ – จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียน โดยจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ                       
“เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” 
แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน 
    ไม่มี เนื่องจาก............................................................................................................................... 

    4.2 การจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย              
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 
     ถูกต้องครบถ้วน  จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” 
   ไม่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจาก..................................................................................................... 

5. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
    5.1 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564 ท่ีสามารถจ่ายเงิน
ได้ฯ  (แบบ 1 โรงเรียน) และแบบสรุปการจ่ายเงินกู้ฯ (แบบสรุปโรงเรียน) ส่งให้ สพท. และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
หรือไม่ 
      จัดทำ 
      ไม่จัดทำ เนื่องจาก..................................................................................................................... 
      อื่น ๆ โปรดระบุ ....................................................................................................................... 
    5 .2  กรณี ไม่มี ผู้มารับเงิน  หรือไม่สามารถจ่ายเงินกู้ ไ ด้  โรงเรี ยนมีการจัดทำบัญ ชีราย ช่ือนัก เรียน                                           
ท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564 ท่ีไม่สามารถจ่ายเงินได้ฯ  (แบบ 2 โรงเรียน) พร้อมส่งเงินกู้                          
กลับคืนให้ สพท. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ หรือไม่/อย่างไร 
    มี ตามหนังสือ ท่ี ศธ .........................................ลงวันท่ี........................................ และส่งคืนเงินกู้
ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงิน จำนวน .................... ราย รวมเป็นเงิน ........................... บาท 
    ไม่มีการรายงาน และไม่ส่งเงินกู้กลับคืน สพท. เนื่องจาก ....................................................... 
    อื่น ๆ โปรดระบุ ................ไม่มี....................................................................................... 
    5.3 กรณีมีนักเรียนย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิ.ย. 2564 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีขอสนับสนุน  
เงินเพิ่มเติม (แบบ 3 โรงเรียน) ส่งให้ สพท. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ หรือไม่  
     มีการจัดทำ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงิน 
     เกินกว่า 3 วันทำการ หลังการจ่ายเงิน เนื่องจาก......................................................................... 
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ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  1. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
   ในขั้นตอนการจ่ายเงินเพิ่มเติมของนักเรียนท่ีย้ายมา โรงเรียนไม่สามารถติดต่อกับผู้ปกครอง              
เพื่อมารับเงินภายใน 3 วันทำการได้ เนื่องจากผู้ปกครองอยู่ต่างท้องท่ี 

  2. ข้อเสนอแนะ  
   - 

รายงานข้อมูลผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) ของโรงเรียน  บ้านกอกวิทยาคม  (โรงเรียนที่มิใช่เป็น
โรงเรียนหน่วยเบิก) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
วันที่เข้าตรวจสอบ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   ขนาดของโรงเรียน 
     เล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน)     จำนวนนักเรียน  .......................  คน 
     กลาง (นักเรียน 121 - 499 คน)     จำนวนนักเรียน  ......268...........  คน (ณ 24 ก.พ.2564) 
     ใหญ่ (นักเรียน 500 คน ขึ้นไป)     จำนวนนักเรียน  .......................  คน 

ส่วนที่ 2 การดำเนินงานโครงการเงิน กู้เพื ่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของ           
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา           
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) 

1. การแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ 
    โรงเรียนมีการแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ หรือไม่ 
          มี โดย ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินฯ ,                       
กลุ่มห้องเรียนแจ้งทางไลน์ , แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองทราบ , Facebook ของโรงเรียน , แจ้งผู้นำชุมชน 
(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/กรรมการสถานศึกษา) , แจ้งทางเสียงตามสายของโรงเรียนและชุมชน 
          ไม่มี เนื่องจาก.................................................................................................................................  
2. การรับโอนเงินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    2.1 โรงเรียนมีการตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่    
ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ หรือไม่ 
            มีการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี้ 
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ข้อมูลจำนวนนักเรียน  
จากระบบ DMC 
ณ วันที่ 25 มิ.ย. 

2564 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตน 
อยู่จริง ณ วันที่ 25 มิ.ย. 

2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน  
ณ วันที่จ่ายเงินกู้ 

ผลต่างจำนวนนักเรียน 
ที่มีตัวตนจริงกับข้อมูล 

ในระบบ DMC 
ในระบบ DMC 

ต่ำกว่าที่มีตัวตนจริง 
ในระบบ DMC  

สูงกว่าที่มีตัวตนจริง 

268 คน 267 คน  1 คน 

หมายเหตุ นักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 64 ไม่นับนักเรียนท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์ (ต่ำกว่า 3 ปี)                       
อายุเกินเกณฑ์ (เกินกว่า 20 ปี) และนักเรียนท่ีไม่สามารถจำหน่ายออกจากระบบ DMC 
           ไม่มีการตรวจสอบ เนื่องจาก........................................................................................................ 
    2.2 มีการแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีเปิดไว้เพื่อรับฝากเงินอุดหนุน ให้ สพท. ทราบ หรือไม่ 
   มีการแจ้ง  
   ไม่มีการแจ้ง เนื่องจาก................................................................................................................. 
    2.3 จำนวนเงินท่ี สพท. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียนครบถ้วน ถูกต้องตรงกับการแจ้งจัดสรร       
วงเงินกู้ หรือไม่ 
   ถูกต้องตรงกัน 
   ไม่ถูกต้องตรงกัน เนื่องจาก......................................................................................................... 
         กรณีไม่ถูกต้องตรงกันโรงเรียนได้แจ้ง สพท. ภายใน 1 วันทำการ หรือไม่ 
      แจ้งภายใน 1 วันทำการ 
      แจ้งแต่เกินกว่า 1 วันทำการ เนื่องจาก....................................................................................... 
       ไม่มีการแจ้ง เนื่องจาก.................................................................................................................. 

    2.4 โรงเรียนมีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ และครบถ้วนตามจำนวนเงินท่ีได้รับทุกครั้ง                
หรือไม่    
   มีการออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องครบถ้วน  
       ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน เนื่องจาก ....................................................................................... 

    2.5 โรงเรียนมีการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ สพท. ครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน หรือไม่ 
       มีการจัดส่งครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน 
       มีการจัดส่ง แต่ไม่ครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน เนื่องจาก.............................................................. 
                ไม่มีการจัดส่ง เนื่องจาก ............................................................................................................. 
3. การจ่ายเงินกู้ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน 

    3 .1  การ จ่ายเงิน ให้ กั บ ผู้ปกครองหรือนั ก เรียน  ตามจำนวนนั ก เรียน ท่ีมี ตั วตนอยู่ จริ ง  ณ  วัน ท่ี                            
25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ หรือไม่ 
    ตามจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนจริง  
    ไม่ตรงตามจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนจริง เนื่องจาก .................................................................... 
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    3.2 การจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ท้ังกรณี โอนเงินเข้าบัญ ชีเงินฝากธนาคาร และกรณี                   
จ่ายเป็นเงินสด ภายใน 3 วันทำการนับจากวันท่ีได้รับเงิน หรือไม่ 
      ทันภายใน 3 วันทำการ 
      ไม่ทันภายใน 3 วันทำการ เนื่องจาก........................................................................................... 
    3.3 กรณีจ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
         3.3.1 โรงเรียนมีการแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนจัดส่งสำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร เพื่อประกอบการจัดทำ
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง หรือไม่  
           มี  
           ไม่มี เนื่องจาก .......................จ่ายเป็นเงินสด................................................................ 
หมายเหตุ : กรณีผู้ปกครองไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร  ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนแทนได้                      
โดยผู้ปกครองระบุหมายเหตุในสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีจัดส่งให้โรงเรียน  

  3.3.2 โรงเรียนมีการจัดทำรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองฯ (แบบ 2)                  
แยกตามระดับช้ัน เพื่อใช้ประกอบการโอนเงินกับธนาคารหรือไม่ 
           มีการจัดทำ และแยกตามระดับช้ัน 
          มีการจัดทำ แต่ไม่แยกตามระดับช้ัน 
          ไม่มีการจัดทำ เนื่องจาก.........................จ่ายเป็นเงินสด....................................... 

 3.3.3 โรงเรียนมีหลักฐานการโอนเงินท่ีได้รับจากธนาคาร พร้อมรายละเอียดรายละเอียดการโอนเงิน                                   
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองฯ (แบบ 2) ท่ีธนาคารประทับตรา ครบถ้วนทุกราย/ทุกระดับช้ัน                            
และทุกครั้งท่ีมีการโอนเงิน หรือไม่ 
         ครบถ้วนทุกรายและทุกครั้งท่ีมีการโอนเงิน 
         ไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก..........................จ่ายเป็นเงินสด................................................... 

 3.4 กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
  3.4.1 โรงเรียนมีการแต่งต้ังกรรมการจ่ายเงิน อย่างน้อย 2 คน โดยมีครูประจำช้ันร่วมเป็นผู้จ่ายเงิน                    
ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ตามแนวทางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล                 
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
หรือไม่ 
          มีการแต่งต้ัง ตามคำส่ัง ท่ี  77/2564  ส่ัง ณ วันท่ี  1 กันยายน  พ.ศ. 2564 
          ไม่มีการแต่งต้ัง เนื่องจาก................................................................................................... 
  3.4.2 โรงเรียนมีการจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินโดยให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนลงลายมือชื่อรับเงิน 
ครบถ้วนทุกรายและทุกระดับช้ัน หรือไม่ 
         ครบถ้วนทุกราย และทุกระดับช้ัน  
         ไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก........................................................................................................   
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    3.4 มีนักเรียนท่ีจะยังไม่ได้รับเงินกู้ ท่ีย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 หรือไม่ 
           มี เป็นนักเรียนย้ายเข้ามาจากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ภายใน สพท. เดียวกัน จำนวน ........ คน 
           มี เป็นนักเรียนย้ายมาจากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ต่าง สพท. หรือ ย้ายมาจากต่างสังกัด  
               จำนวน ...1... คน 
           ไม่มี 

    3.5 กรณีได้รับโอนเงินสนับสนุนเพิ่มเติม โรงเรียนดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ปกครองหรือนักเรียน ครบถ้วนทุกราย                      
ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันท่ีได้รับโอนเงิน หรือไม่/อย่างไร 
    ทันภายใน 3 วันทำการ 
    ไม่ทันภายใน 3 วันทำการ เนื่องจาก โรงเรียนได้ประสานผู้ปกครองตอนท่ีได้รับการโอนเงนิจาก  
สพป.แล้ว ปรากฏว่าผู้ปกครองอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกในเดินทาง จึงขอแจ้งเล่ือนการรับเงิน 

4. การบันทึกควบคุมการรับ – จ่ายเงินโครงการฯ  
    4.1 มีการบันทึกรับ – จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียน โดยจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ                       
“เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” 
(จำนวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน) แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน หรือไม่ 
    มี บันทึกรับ – จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียน โดยจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ                       
“เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” 
แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน 
    ไม่มี เนื่องจาก............................................................................................................................... 

    4.2 การจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย              
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 
     ถูกต้องครบถ้วน  จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” 
     ไม่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจาก..................................................................................................... 

5. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
    5.1 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564 ท่ีสามารถจ่ายเงิน
ได้ฯ  (แบบ 1 โรงเรียน) และแบบสรุปการจ่ายเงินกู้ฯ (แบบสรุปโรงเรียน) ส่งให้ สพท. และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
หรือไม่ 
      จัดทำ 
      ไม่จัดทำ เนื่องจาก..................................................................................................................... 
      อื่น ๆ โปรดระบุ ....................................................................................................................... 
    5 .2  กรณี ไม่มี ผู้มารับเงิน  หรือไม่สามารถจ่ายเงินกู้ ไ ด้  โรงเรียนมีการจัดทำบัญ ชีราย ช่ือนัก เรียน                                           
ท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564 ท่ีไม่สามารถจ่ายเงินได้ฯ  (แบบ 2 โรงเรียน) พร้อมส่ง เงินกู้                          
กลับคืนให้ สพท. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ หรือไม่/อย่างไร 



 

รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 102 
 

    มี ตามหนังสือ ท่ี ศธ 04022.0907/108 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2564 และส่งคืนเงินกู้ภายใน    
3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงิน จำนวน ......1...... ราย รวมเป็นเงิน ....2,000....... บาท 
    ไม่มีการรายงาน และไม่ส่งเงินกู้กลับคืน สพท. เนื่องจาก ....................................................... 
    อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................................................... 
    5.3 กรณีมีนักเรียนย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิ.ย. 2564 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีขอสนับสนุน  
เงินเพิ่มเติม (แบบ 3 โรงเรียน) ส่งให้ สพท. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ หรือไม่  
     มีการจัดทำ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงิน 
     เกินกว่า 3 วันทำการ หลังการจ่ายเงิน เนื่องจาก......................................................................... 

ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  1. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
   - เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด โควิด - 19 จึงทำให้การดำเนินงาน                    
อาจไม่ราบรื่นในด้านการติดต่อประสานงานการรับเงิน อาจทำให้ล่าช้าบ้าง  
   - จำนวนเงินท่ีจ่ายไม่เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ท่ีค่าครองชีพสูงขึ้นมาก                  
ในปัจจุบัน 

  2. ข้อเสนอแนะ  

   เป็นโครงการท่ีดี รูปแบบโครงการเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง                
โดยนำเงินสู่ผู้เรียนโดยตรง อยากให้เพิ่มจำนวนเงินให้มากขึ้นเป็นขั้นต่ำคนละ 5,000 บาท 

รายงานข้อมูลผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) ของโรงเรียน  บ้านดินจี่  (โรงเรียนที่มิใช่เป็นโรงเรียน
หน่วยเบิก) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
วันที่เข้าตรวจสอบ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   ขนาดของโรงเรียน 
     เล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน)     จำนวนนักเรียน  .......................  คน 
     กลาง (นักเรียน 121 - 499 คน)     จำนวนนักเรียน  .........482........  คน (ณ 25 ก.พ.2565) 
     ใหญ่ (นักเรียน 500 คน ขึ้นไป)     จำนวนนักเรียน  .......................  คน 

ส่วนที่ 2 การดำเนินงานโครงการเงิน กู้เพื ่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของ           
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา           
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) 
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1. การแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ 
    โรงเรียนมีการแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ หรือไม่ 
           มี โดย ประชุมคณะครูในโรงเรียน , ครูประจำช้ันแจ้งในไลน์ถึงผู้ปกครอง , Facebook ของโรงเรียน , 
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ , จดหมายเวียนถึงผู้นำชุมชน /เสียงตามสายของหมู่บ้าน , ผู้ปกครองติดตามทางโซเชียล 
          ไม่มี เนื่องจาก............................................................................................................................. 

2. การรับโอนเงินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    2.1 โรงเรียนมีการตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่    
ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ หรือไม่ 
             มีการตรวจสอบ รายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน  
จากระบบ DMC 
ณ วันที่ 25 มิ.ย. 

2564 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตน 
อยู่จริง ณ วันที่ 25 มิ.ย. 

2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน  
ณ วันที่จ่ายเงินกู้ 

ผลต่างจำนวนนักเรียน 
ที่มีตัวตนจริงกับข้อมูล 

ในระบบ DMC 
ในระบบ DMC 

ต่ำกว่าที่มีตัวตนจริง 
ในระบบ DMC  

สูงกว่าที่มีตัวตนจริง 

482 คน 475 คน  7 คน 

หมายเหตุ นักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 64 ไม่นับนักเรียนท่ีอายุไม่ถึงเกณฑ์ (ต่ำกว่า 3 ปี)                       
อายุเกินเกณฑ์ (เกินกว่า 20 ปี) และนักเรียนท่ีไม่สามารถจำหน่ายออกจากระบบ DMC 
           ไม่มีการตรวจสอบ เนื่องจาก........................................................................................................ 
    2.2 มีการแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีเปิดไว้เพื่อรับฝากเงินอุดหนุน ให้ สพท. ทราบ หรือไม่ 
    มีการแจ้ง  
   ไม่มีการแจ้ง เนื่องจาก................................................................................................................. 
    2.3 จำนวนเงินท่ี สพท. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียนครบถ้วน ถูกต้องตรงกับการแจ้งจัดสรร       
วงเงินกู้ หรือไม่ 
    ถูกต้องตรงกัน 
   ไม่ถูกต้องตรงกัน เนื่องจาก......................................................................................................... 
         กรณีไม่ถูกต้องตรงกันโรงเรียนได้แจ้ง สพท. ภายใน 1 วันทำการ หรือไม่ 
      แจ้งภายใน 1 วันทำการ 
      แจ้งแต่เกินกว่า 1 วันทำการ เนื่องจาก....................................................................................... 
       ไม่มีการแจ้ง เนื่องจาก.................................................................................................................. 

    2.4 โรงเรียนมีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ และครบถ้วนตามจำนวนเงินท่ีได้รับทุกครั้ง                
หรือไม่ 
        มีการออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องครบถ้วน  
       ไม่มีการออกใบเสร็จรับเงิน เนื่องจาก .......................................................................................   
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2.5 โรงเรียนมีการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ สพท. ครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน หรือไม่ 
        มีการจัดส่งครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน 
       มีการจัดส่ง แต่ไม่ครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน เนื่องจาก.............................................................. 
                ไม่มีการจัดส่ง เนื่องจาก ............................................................................................................. 

3. การจ่ายเงินกู้ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน 
    3 .1  การ จ่ายเงิน ให้ กั บ ผู้ปกครองหรือนั ก เรียน  ตามจำนวนนั ก เรียน ท่ีมี ตั วตนอยู่ จริ ง  ณ  วัน ท่ี                            
25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ หรือไม่ 
     ตามจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนจริง  
    ไม่ตรงตามจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนจริง เนื่องจาก .................................................................... 
    3.2 การจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ท้ังกรณี โอนเงินเข้าบัญ ชีเงินฝากธนาคาร และกรณี                   
จ่ายเป็นเงินสด ภายใน 3 วันทำการนับจากวันท่ีได้รับเงิน หรือไม่ 
       ทันภายใน 3 วันทำการ 
      ไม่ทันภายใน 3 วันทำการ เนื่องจาก........................................................................................... 
    3.3 กรณีจ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
         3.3.1 โรงเรียนมีการแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนจัดส่งสำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร เพื่อประกอบการจัดทำ
รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง หรือไม่  
           มี  
            ไม่มี เนื่องจาก .......................จ่ายเป็นเงินสด............................................................. 
หมายเหตุ : กรณีผู้ปกครองไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร  ให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนแทนได้                      
โดยผู้ปกครองระบุหมายเหตุในสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีจัดส่งให้โรงเรียน  

  3.3.2 โรงเรียนมีการจัดทำรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองฯ (แบบ 2)                  
แยกตามระดับช้ัน เพื่อใช้ประกอบการโอนเงินกับธนาคารหรือไม่ 
           มีการจัดทำ และแยกตามระดับช้ัน 
          มีการจัดทำ แต่ไม่แยกตามระดับช้ัน 
           ไม่มีการจัดทำ เนื่องจาก................จ่ายเป็นเงินสด.......................................... 

 3.3.3 โรงเรียนมีหลักฐานการโอนเงินท่ีได้รับจากธนาคาร พร้อมรายละเอียดรายละเอียดการโอนเงิน                                   
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองฯ (แบบ 2) ท่ีธนาคารประทับตรา ครบถ้วนทุกราย/ทุกระดับช้ัน                            
และทุกครั้งท่ีมีการโอนเงิน หรือไม่ 
         ครบถ้วนทุกรายและทุกครั้งท่ีมีการโอนเงิน 
          ไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก.................จ่ายเป็นเงินสด............................................................ 
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3.4 กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
  3.4.1 โรงเรียนมีการแต่งต้ังกรรมการจ่ายเงิน อย่างน้อย 2 คน โดยมีครูประจำช้ันร่วมเป็นผู้จ่ายเงิน                    
ให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ตามแนวทางโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล                 
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
หรือไม่ 
           มีการแต่งต้ัง ตามคำส่ัง ท่ี 107/2564  ส่ัง ณ วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
          ไม่มีการแต่งต้ัง เนื่องจาก................................................................................................... 
  3.4.2 โรงเรียนมีการจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินโดยให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนลงลายมือชื่อรับเงิน 
ครบถ้วนทุกรายและทุกระดับช้ัน หรือไม่ 
          ครบถ้วนทุกราย และทุกระดับช้ัน  
         ไม่ครบถ้วน  เนื่องจาก..........................................................................................................   

    3.4 มีนักเรียนท่ีจะยังไม่ได้รับเงินกู้ ท่ีย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 หรือไม่ 
           มี เป็นนักเรียนย้ายเข้ามาจากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ภายใน สพท. เดียวกัน จำนวน ........ คน 
            มี เป็นนักเรียนย้ายมาจากสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ต่าง สพท. หรือ ย้ายมาจากต่างสังกัด จำนวน 1 คน 
           ไม่มี 

    3.5 กรณีได้รับโอนเงินสนับสนุนเพิ่มเติม โรงเรียนดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ปกครองหรือนักเรียน ครบถ้วนทุกราย                      
ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันท่ีได้รับโอนเงิน หรือไม่/อย่างไร 
     ทันภายใน 3 วันทำการ 
    ไม่ทันภายใน 3 วันทำการ เนื่องจาก........................................................................................... 

4. การบันทึกควบคุมการรับ – จ่ายเงินโครงการฯ  
    4.1 มีการบันทึกรับ – จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียน โดยจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ                       
“เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” 
(จำนวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน) แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน หรือไม่ 
     มี บันทึกรับ – จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียน โดยจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ                       
“เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” 
แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน 
    ไม่มี เนื่องจาก............................................................................................................................... 

    4.2 การจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย              
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 
      ถูกต้องครบถ้วน  จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” 
     ไม่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจาก..................................................................................................... 
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5. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
    5.1 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564 ท่ีสามารถจ่ายเงิน
ได้ฯ  (แบบ 1 โรงเรียน) และแบบสรุปการจ่ายเงินกู้ฯ (แบบสรุปโรงเรียน) ส่งให้ สพท. และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
หรือไม่ 
       จัดทำ 
      ไม่จัดทำ เนื่องจาก..................................................................................................................... 
      อื่น ๆ โปรดระบุ ....................................................................................................................... 
    5 .2  กรณี ไม่มี ผู้มารับเงิน  หรือไม่สามารถจ่ายเงินกู้ ไ ด้  โรงเรียนมีการจัดทำบัญ ชีราย ช่ือนัก เรียน                                           
ท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564 ท่ีไม่สามารถจ่ายเงินได้ฯ  (แบบ 2 โรงเรียน) พร้อมส่งเงินกู้                          
กลับคืนให้ สพท. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ หรือไม่/อย่างไร 
     มี ตามหนังสือ ท่ี ศธ 04022.1023/104 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2564 และส่งคืนเงินกู้ภายใน  
3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงิน จำนวน ....6.... ราย รวมเป็นเงิน ....12,000..... บาท 
    ไม่มีการรายงาน และไม่ส่งเงินกู้กลับคืน สพท. เนื่องจาก ....................................................... 
    อื่น ๆ โปรดระบุ ..................................................................................................................... 
    5.3 กรณีมีนักเรียนย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิ.ย. 2564 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีขอสนับสนุน  
เงินเพิ่มเติม (แบบ 3 โรงเรียน) ส่งให้ สพท. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ หรือไม่  
      มีการจัดทำ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงิน 
     เกินกว่า 3 วันทำการ หลังการจ่ายเงิน เนื่องจาก......................................................................... 

ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  1. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
   ระบบในการรายงานผล โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ค่อนข้างมีปัญหา เข้าระบบไม่ได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 

  2. ข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3     
วันที่เข้าตรวจสอบ 11 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มั่นใจว่า การเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงนิกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม                   

จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย                        
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรยีนในสังกัด 
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ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติของทางราชการ และแนวทางการดำเนินโครงการตามท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด  

2. เพื่อให้มั่นใจว่า โรงเรียนมีการควบคุมทางการเงิน การบัญชีเป็นไปตามระเบียบ                           
ของทางราชการ และการรายงานผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกำหนด 

3. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการเงินกู้เพื่อแกไ้ขปัญหา                         
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา   
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา                      
และโรงเรียนในสังกัด  

แนวทางการตรวจสอบ  
1. สอบถาม สัมภาษณ์ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
2. ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

และสังคมจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
3. สอบทานขั้นตอน และกระบวนการเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 3.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

       3.1.1 การรับโอนจัดสรรเงินกู้จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
       3.1.2 การเบิก – จ่ายเงินกู้ให้โรงเรียน/ผู้ปกครอง/สถานประกอบการ 
       3.1.3 หลักฐานการจ่ายเงินให้แก่โรงเรียน/ผู้ปกครอง/สถานประกอบการ 
       3.1.4 การตรวจสอบ กำกับ ติดตามการดำเนินการของโรงเรียน 
       3.1.5 การรายงานผลการดำเนินการโครงการ 

 3.2 โรงเรียนท่ีเป็นโรงเรียนหน่วยเบิก 
      3.2.1 การแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีให้ผู้ปกครองทราบ 
      3.2.2 การรับโอนจัดสรรเงินกู้จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      3.2.3 การจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน 
      3.2.4 การควบคุมการรับ – จ่ายเงินโครงการเงินกู้ฯ 
      3.2.5 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
 3.3 โรงเรียนท่ีมิใช่เป็นโรงเรียนหน่วยเบิก 
      3.3.1 การแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีให้ผู้ปกครองทราบ 
      3.3.2 การรับโอนจัดสรรเงินกู้จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      3.3.3 การจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน 
      3.3.4 การควบคุมการรับ – จ่ายเงินโครงการเงินกู้ฯ 
      3.3.6 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
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 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานตาม
โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้
ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) ดังนี้ 
  
 1.ส่วนท่ี  1 การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 2.ส่วนท่ี 2 การดำเนินการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 ประกอบด้วย 

  2.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นโรงเรียนหน่วยเบิก  จำนวน 1 โรง
ได้แก่ โรงเรียนบ้านส่ีแยกสมเด็จ (ขนาดใหญ่พิเศษ) 

  2.2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาที่มิใช่เป็นโรงเรียนหน่วยเบิก   จำนวน        
9 โรง ได้แก่ 

        - โรงเรียนขนาดใหญ่   จำนวน 1 โรง คือ บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 
        - โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 5 โรง คือ นางามวิทยา ,บ้านสวนผึ้ง , ยิ ่งสันต์วิทยา        

บ้านกอกวิทยาคม , บ้านดินจ่ี 
        - โรงเรียนขนาดเล็ก    จำนวน 3 โรง คือ บ้านหนองแสง , บ้านสุขเจริญ , บ้านวังมน  
 

 
ผลการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.1 การรับโอนเงินกู้ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโอนมาต้ังจ่ายท่ีสำนักงาน                      

เขตพื้นท่ีการศึกษาถูกต้องตรงกับการแจ้งจัดสรรวงเงินกู้ หรือไม่ อย่างไร 
   การรับโอนเงินกู้ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโอนมาต้ังจ่ายท่ีสำนักงาน                      
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จำนวน 3 ครั้ง ถูกต้องตรงกับการแจ้งจัดสรรวงเงนิกู้ ดังนี ้
   คร้ังที่ 1 หนังสือแจ้งการจัดสรรเงินกู้ฯท่ี ศธ 04006/ว 2669 ลงวันท่ี 27 ส.ค. 2564 
ถูกต้องตรงกันกับหนงัสือแจ้งโอนเปล่ียนแปลงการจัดสรรเงินกู้ฯท่ี ศธ 04002/ว 3499 ลงวันท่ี 1 ก.ย. 2564 
คือจำนวน 195 โรงเรียน จำนวนเงนิ 49,086,000 บาท 
   คร้ังที่ 2 หนังสือแจ้งการจัดสรรเงินกู้ฯท่ี ศธ 04006/ว 3426 ลงวันท่ี 25 ต.ค. 2564 
ถูกต้องตรงกันกับหนงัสือแจ้งโอนเปล่ียนแปลงการจัดสรรเงินกู้ฯท่ี ศธ 04002/ว 4554 ลงวันท่ี 26 ต.ค. 2564 
คือจำนวน 41 โรงเรียน จำนวนเงิน 158,000 บาท 
   คร้ังที่ 3 หนังสือแจ้งการจัดสรรเงินกู้ฯท่ี ศธ 04006/ว 4020 ลงวันท่ี 21 ธ.ค. 2564 
ถูกต้องตรงกันกับหนงัสือแจ้งโอนเปล่ียนแปลงการจัดสรรเงินกู้ฯท่ี ศธ 04002/ว 5423 ลงวันท่ี 23 ธ.ค. 2564 
คือจำนวน 2 โรงเรียน จำนวนเงิน 4,000 บาท 
  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้รับการจัดสรรวงเงินกู้ฯ สำหรับการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยมีการตรวจสอบข้อมูลผู้เรียนและผู้จัดการศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว ท่ีได้รับจัดสรรเงินกู้ฯ ข้อมูลถูกต้องตรงกัน ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 2564 คร้ังคร้ัง 

1.2 การเบิก-จ่ายเงินกู้เป็นไปตามแนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 
หรือไม่ อย่างไร 
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        สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จ่ายเงินให้กับโรงเรียน เพื่อนำไปจ่ายต่อ
ให้ผู้ปกครองนักเรียน ดังนี ้
        ครั้งท่ี 1 ดำเนินการจ่ายเงินให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยการเขียนเช็คส่ังจ่าย พร้อมแนบรายละเอียด
เลขท่ีบัญชีเงินอุดหนุนจำนวน 195 โรงเรียน จำนวนเงนิ 49,086,000 บาท เพื่อวิ่งแผ่น KTB ภายใน 3 วันทำ
การ นับจากวันท่ีได้รับเงินจากคลัง  
        ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ดำเนินการจ่ายเงินให้กับโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบ  KTB Corporate 
Online ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันท่ีได้รับเงินจากคลัง  
                สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือผู้เรียน ตาม
จำนวนผู้เรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้       
     สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ดำเนินการจัดสรรเงินกู้บรรลุ  ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการแล้วมีเงินกู้คงเหลือ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ดำเนินการ
ส่งคืนเงินกู้ ในระบบ GFMIS ภายในระยะเวลาท่ี สพฐ. กำหนด (ภายในวันท่ี 28 ธันวาคม 2564) ดังนี้ 
          ครั้งท่ี 1 วันท่ี 8 พ.ย.2564  จำนวนเงิน 172,000 บาท 
          ครั้งท่ี 2 วันท่ี 23 พ.ย.2564 จำนวนเงิน   10,000 บาท  ส 

1.3 การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียน/ผู้ปกครอง/สถานประกอบการครบถ้วน ถูกต้อง
ตามวงเงินท่ีได้รับการจัดสรร และเป็นไปตามแนวทางและระยะเวลาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกำหนด รวมถึงมีหลักฐานการจ่ายเงินครบถ้วน ถูกต้อง หรือไม่ อย่างไร 
         สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
โรงเรียน/ผู้ปกครองครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทางและระยะเวลาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกำหนด รวมถึงมีหลักฐานการจ่ายเงินครบถ้วน ถูกต้อง ดังนี้ 
         ครั้งท่ี 1 ดำเนินการจ่ายเงินให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยการเขียนเช็คส่ังจ่าย พร้อมแนบรายละเอียด
เลขท่ีบัญชีเงินอุดหนุน มีหลักฐานการโอนเงินท่ีได้รับจากธนาคาร พร้อมรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของโรงเรียน ท่ีธนาคารประทับตราครบถ้วนทุกโรงเรียน  ส 
         ครั้งท่ี 2 และครั้งท่ี 3 ดำเนินการจ่ายเงินให้กับโรงเรียนในสังกัด/ผู้ปกครอง (กรณีการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว) ผ่านระบบ KTB Corporate Online มีหลักฐานการโอนเงินให้แก่โรงเรียน/ผู้ปกครอง 
ได้แก่ รายงานสรุปการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/ Transaction History) ท่ีได้จากระบบ 
KTB Corporate Online และได้รับใบเสร็จรับเงินจากโรงเรียนครบถ้วน ถูกต้อง                                                                                                       
     1.4 มีการตรวจสอบ กำกับ ติดตามการดำเนินการของโรงเรียน/สถานประกอบการให้เป็นไปตามแนว
ทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด  ของ
โรคโควิด 19 และแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ อย่างไร 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 219 (COVID-19) และมีการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียน 
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19  และแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้  
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 แนวทางการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 1019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 1) แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 219 (COVID-19) 
 2) แจ้งโรงเรียนเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ ช่ือบัญฃี “ช่ือหน่วยงาน(โครงการ
เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)” เพื่อรองรับเงนิตามโครงการและแจ้งรายละเอียดบัญชีเงินฝากให้ สพท.ทราบ
เพื่อดำเนินการโอนเงินกู้ให้กับโรงเรียนเพื่อจ่ายให้นักเรียน 
 3) แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมประชุมรับฟังคำช้ีแจงการรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
219 (COVID-19) ผ่านระบบ Video Conference ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04006/ว2769 ลง
วันท่ี 3 กันยายน 2564 
 4) แจ้งโรงเรียนดำเนินการรายงานข้อมูลการจัดสรรเงินตามโครงการฯ  ผ่านระบบ 
https://report2000.ecudev.in.th  
 5) แจ้งโรงเรียนดำเนินการรายงานข้อมูล กรณีของบประมาณเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 6) สรุปรายงานการจัดสรรงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 219 (COVID-19) ส่ง สพฐ. พร้อมจัดส่ง
เอกสารประกอบเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม กรณีเด็กย้ายเข้าหลัง 25 มิถุนายน 2564 และกรณีขอจัดสรร
เพิ่มอื่นๆ 
 7) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ส่งเงินคงเหลือคืน สพฐ.ส 

1.5 การรายงานผลการดำเนินการเป็นไปตามแนวทางและระยะเวลาท่ีสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด หรือไม่ อย่างไร 

      สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้มีการรายงานผลการดำเนินการ
เป็นไปตามแนวทางและระยะเวลาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด ดังนี้ 
           1) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  มีการจัดทำแบบสรุปการจ่ายเงินกู้ฯ 
(แบบสรุป สพท.) และเสนอ ผอ.สพท. และจัดส่งให้ สพฐ. ครบถ้วนทุกโรงเรียน 
               2) กรณีมีนักเรียนท่ีไม่สามารถจ่ายเงินได้ฯ สพท. ได้จัดทำแบบสรุปรายช่ือนักเรียนท่ีอยู่ ในระบบ 
DMC ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 ท่ีไม่สามารถจ่ายเงินได้ฯ (แบบสรุป 2 สพท.) ครบถ้วนทุกราย  
เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2564 
 อ้างอิงตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
ท่ี ศธ 04022/2457 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2564   
        กรณีจัดทำครบถ้วน สพท. ได้แจ้งการโอนเงนิกู้กลับ สพฐ. แต่เกินกว่า 3 วันทำการ นับต้ังแต่
ได้รับเงินคืนจากโรงเรียน เนื่องจากขาดแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนในการนำส่งเงินคืน สพฐ.   
            3) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีการจัดสรรเงินกู้ท่ีเหลือจาก
โรงเรียนส่งคืน ให้กับโรงเรียนท่ีขอสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อนำไปจ่ายให้กับนักเรียนท่ีย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิถุนายน 
2564 จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ภายใน สพท. เดียวกัน มี จำนวน 3 โรง  รวม 4 ราย เป็นเงินท้ังส้ิน 8,000 
บาท ดังนี้ 
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     1. โรงเรียนบ้านจาน  ช่ือ ด.ช.ต่อกระกูล สานุจิตร  ช้ัน ป.6  
     2. โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง   ช่ือ ด.ช.เอกพล โคตรรักษา   ช้ัน ม.1 
     3. โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์   ช่ือ ด.ช.วรพงษ์ ก้อนใหม่     ช้ัน ป.5 
     4. โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์   ช่ือ ด.ช.วรรณชัย ปิยะพงศ์   ช้ัน ป.5  
             4) กรณีเงินท่ีเหลือจากโรงเรียนส่งคืน มีไม่เพียงพอจ่ายให้กับโรงเรียนท่ีขอสนับสนุนเพิ่มเติม 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีการรายงานข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินเพิ่มเติม
ไปยัง สพฐ. มีจำนวน  
43 โรงเรียน รวม 85 ราย เป็นเงินท้ังส้ิน 170,000 บาท 
       อ้างอิงตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ท่ี ศธ 
04022/2457  
ลงวันท่ี 26 กันยายน 2564 (ตามเอกสารแบบสรุป 3 รายช่ือท้ังหมด 87 คน เป็นนักเรียนหน่วยเบิก 2 คน 
คงเหลือ 85 คน) 
              5) กรณีนักเรียนท่ีย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 จากโรงเรียนในสังกัด สพฐ.                     
แต่ต่าง สพท. หรือย้ายมาจากสังกัดอื่น รวมทั้งนักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่ในโรงเรียน ณ วันจ่ายเงินกู้ แต่ไม่มีข้อมูล
นักเรียนในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
ได้จัดทำแบบสรุปบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีขอสนับสนุนเงินเพิ่มเติม (แบบสรุป 3 สพท.) ครบถ้วนทุกราย  
เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2564 
        อ้างอิงตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ท่ี ศธ 
04022/2457  
ลงวันท่ี 26 กันยายน 2564   
          กรณีจัดทำครบถ้วน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ได้แจ้ง สพฐ. 
ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากโรงเรียน (ระบุวันท่ีท่ีได้รับแจ้ง และวันท่ีท่ีแจ้ง)  

- วันท่ีได้รับแจ้งจากโรงเรียน ส้ินสุด วันท่ี 25 กันยายน 2564  
           - วันท่ีวันท่ีรายงาน สพฐ. วันท่ี 26 กันยายน 2564  อ้างอิงตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ท่ี ศธ 04022/2457 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2564  
                     6) กรณี สพท. ท่ีได้รับจัดสรรวงเงินกู้ สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและ
สถานประกอบการ สพท. มีการจัดทำรายงานผลการจ่ายเงินกู้ สำหรับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยครอบครัว
และสถานประกอบการฯ ในรูปแบบไฟล์ excel และจัดส่งให้ สพฐ. ผ่านช่องทาง Email : 
budgeting01.planobec@gmail.com ภายในวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 โดยจัดทำ และรายงานภายใน
ระยะเวลาท่ี สพฐ. กำหนด (ระบุวันท่ีท่ีจัดส่ง) 28 ธันวาคม 2564   
           อ้างอิง หนังสือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ท่ี ศธ 
04022/3344 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 

ส่วนที่ 2 การดำเนินการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นโรงเรียนหน่วยเบิก 
     2.1.1 มีการแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีให้ผู้ปกครองทราบ หรือไม่ 

อย่างไร 
       โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ท่ีเป็นโรงเรียน
หน่วยเบิก มีจำนวน 1 โรงเรียน คือบ้านส่ีแยกสมเด็จ มีการแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมติ
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คณะรัฐมนตรีให้ผู้ปกครองทราบ โดยโรงเรียนประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา , ครูประจำช้ัน แจ้งผู้ปกครอง
ทางกลุ่มไลน์แต่ละห้องเรียน , ทำเป็นประกาศลงเว็ปไซต์ของโรงเรียน , ลง Facebook ของโรงเรียน 

     2.1.2 การรับโอนเงินกู้ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโอนมาต้ังจ่าย ท่ีโรงเรียน
ถูกต้องตรงกับการแจ้งจัดสรรวงเงินกู้ หรือไม่ อย่างไร 
       โรงเรียนบ้านส่ีแยกสมเด็จ ได้รับการแจ้งจัดสรรเงินกู้ฯ และได้รับโอนเปล่ียนแปลงการจัดสรร
เงินกู้ฯ จำนวน 2 ครั้ง จาก สพฐ. มาต้ังจ่ายท่ีโรงเรียนถูกต้องตรงกนักับการแจ้งจัดสรรวงเงินกู้ฯ ดังนี ้
       คร้ังที่ 1 หนังสือแจ้งการจัดสรรเงินกู้ฯท่ี ศธ 04006/ว 2669 ลงวันท่ี 27 ส.ค. 2564 
ถูกต้องตรงกันกับหนงัสือแจ้งโอนเปล่ียนแปลงการจัดสรรเงินกู้ฯท่ี ศธ 04002/ว 3499 ลงวันท่ี 1 ก.ย. 2564 
จำนวนเงิน 3,236,000 บาท 
        คร้ังที่ 2 หนังสือแจ้งการจัดสรรเงินกู้ฯท่ี ศธ 04006/ว 3426 ลงวันท่ี 25 ต.ค. 2564 
ถูกต้องตรงกันกับหนงัสือแจ้งโอนเปล่ียนแปลงการจัดสรรเงินกู้ฯท่ี ศธ 04002/ว 4554 ลงวันท่ี 26 ต.ค. 2564 
จำนวนเงิน 4,000 บาทนี้ 

     2.1.3 การเบิก - จ่ายเงินกู้เป็นไปตามแนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
กำหนด หรือไม่ อย่างไร 
        โรงเรียนบ้านส่ีแยกสมเด็จ มีการตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 
25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ รายละเอียดดังนี้ 
       ข้อมูลจำนวนนักเรียน จากระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564 จำนวน 1,618 คน 
      ข้อมูลจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน                 
ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้จำนวน 1,614 คน 
       ดังนั้น โรงเรียนบ้านส่ีแยกสมเด็จ จึงจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ตามจำนวนนักเรียน
ท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ คือ จำนวน 1,614 คน 

     2 .1 .4  การจ่ายเงิน ให้แก่ ผู้ปกครองหรือนัก เรียน ท้ังกรณี จ่ายโดยการโอน เงิน เข้าบั ญ ชี                           
เงินฝากธนาคาร หรือการจ่ายเป็นเงินสด ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด รวมถึงมีหลักฐานการจ่ายเงินครบถ้วนตามแนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด หรือไม่ อย่างไร 
         โรงเรียนบ้านส่ีแยกสมเด็จ จ่ายเงินให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียนเป็นเงินสด จึงมีการแต่งต้ัง
กรรมการจ่ายเงิน อย่างน้อย 2 คน โดยมีครูประจำช้ันร่วมเป็นผู้จ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียนตามแนวทาง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ตามคำส่ังโรงเรียนบ้านส่ีแยกสมเด็จ  ท่ี 68/2564          
ส่ัง ณ วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2564 
         โรงเรียนบ้านส่ีแยกสมเด็จ จ่ายเงินให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน ไม่ทันภายใน  3 วันทำการ 
หลังจากเบิกเงินในระบบและได้รับเงินแล้ว เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และอยู่ในช่วงการระบาดของโรค      
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องเตรียมการวางแผนการจ่ายให้กระชับ รัดกุม เพื่อมิให้เกิด culture ใหม ่
         โรงเรียนบ้านส่ีแยกสมเด็จ มีการจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินโดยให้ผู้ปกครองหรือนักเรียน
ลงลายมือช่ือรับเงิน ครบถ้วนทุกรายและทุกระดับช้ัน                                                                                                                       
          2.1.5 มีการบันทึกควบคุมการรับ - จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียน โดยจัดทำ                             
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา  ในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19” (จำนวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน) แยกต่างหากจาก  ทะเบียนคุมเงิน
อุดหนุน ตามแนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด หรือไม่ อย่างไร 
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        โรงเรียนบ้านส่ีแยกสมเด็จ มีการบันทึกควบคุมการรับ - จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียน 
โดยจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน ตามแนวทางท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 
              2.1.6 การรายงานผลการดำเนินการเบิก – จ่ายเงิน และการขอรับการสนับสนุนเงินเพิ่มเติม 
เป็นไปตามแนวทางและระยะเวลาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด หรือไม่ อย่างไร 
.                 โรงเรียนบ้านส่ีแยกสมเด็จ มีการรายงานผลการดำเนินการเบิก – จ่ายเงิน และการขอรับ
การสนับสนุนเงินเพิ่มเติม เป็นไปตามแนวทางและระยะเวลาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      ขั้นพื้นฐาน
กำหนด ดังนี้ 
           1) โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564    
ท่ีสามารถจ่ายเงินได้ฯ (แบบ 1 โรงเรียน) และแบบสรุปการจ่ายเงินกู้ฯ (แบบสรุปโรงเรียน) ส่งให้ สพท. และเก็บไว้
เป็นหลักฐาน  
               2) กรณีไม่มีผู้มารับเงิน หรือไม่สามารถจ่ายเงินกู้ได้ โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียน
ท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 64 ท่ีไม่สามารถจ่ายเงินได้ฯ (แบบ 2 โรงเรียน) พร้อมส่งเงินกู้กลับคืนให้ 
สพฐ. คือมีการส่งคืนเงินกู้กลับคืนให้ สพฐ. ตามบันทึกข้อความท่ี พิเศษ/2564 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2564 โดย
ดำเนินการส่งคืนเงินกู้คงเหลือ ประเภทเบิกเกินส่งคืน – เงินฝากคลัง เข้าแหล่งของเงินเดิมท่ีขอเบิกตามระบบ 
GFMIS (แหล่งของเงิน 6441410) ในวันท่ี 17 กันยายน 2564 จำนวน 8,000 บาท และได้รายงานในระบบ
รายงานจ่ายเงินเยียวยา COVID – PAY 2000 ของ สพฐ. 
               3) กรณีมีนักเรียนย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิ.ย. 2564 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือ
นักเรียนท่ีขอสนับสนุน  เงินเพิ่มเติม (แบบ 3 โรงเรียน) ส่งให้ สพท. เกินกว่า 3 วันทำการ หลังการจ่ายเงินกู้ 
เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ต้องรอข้อมูลท่ีสำรวจจากครูประจำช้ัน จึงรวบรวมและสรุปเพื่อทำการขอ
สนับสนุนเงินเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 4,000 บาท  

2.2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่เป็นโรงเรียนหน่วยเบิก 
  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ท่ีมิใช่เป็นโรงเรียน

หน่วยเบิก จำนวน  9 โรง ได้แก่ 
        - โรงเรียนขนาดใหญ่   จำนวน 1 โรง คือ บ้านบัวขาว (วันครู 2500) 
        - โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 5 โรง คือ นางามวิทยา ,บ้านสวนผึ้ง , ยิ ่งสันต์วิทยา     

บ้านกอกวิทยาคม , บ้านดินจ่ี 
        - โรงเรียนขนาดเล็ก    จำนวน 3 โรง คือ บ้านหนองแสง , บ้านสุขเจริญ , บ้านวังมน  
      2.2.1 มีการแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีให้ผู้ปกครองทราบ หรือไม่ 

อย่างไร 
        โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์ เขต 3 ที ่มิใช่                  
เป็นโรงเรียนหน่วยเบิก  จำนวน 9 โรงสมีการแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี           
ให้ผู้ปกครองทราบ โดยประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินฯ และมี
การแจ้งหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีให้ทราบ , ครูประจำช้ันแจ้งลงในกลุ่มไลน์ของ
นักเรียน/ผู้ปกครอง, แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองทราบ , Facebook ของโรงเรียน , แจ้งผู้นำชุมชน (กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน/กรรมการสถานศึกษา) , แจ้งทางเสียงตามสายของโรงเรียน , จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ , จดหมายเวียน
ถึงผู้นำชุมชน ,เสียงตามสายของหมู่บ้าน , ผู้ปกครองติดตามทางโซเชียล 



 

รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 114 
 

     2.2.2 การรับโอนเงินกู้ท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ                      
โรงเรียนถูกต้องตรงกับการแจ้งจัดสรรวงเงินกู้ หรอืไม่ อย่างไร 
       การรับโอนเงินกู้ท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ                      
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ท่ีมิใช่เป็นโรงเรียนหน่วยเบิก 
จำนวน 9 โรง ดำเนินการ ดังนี้  
      1) ทุกโรงเรียนมีการตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 
2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ ส 
      2) ทุกโรงเรียนมีการแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีเปิดไว้เพื่อรับฝากเงินอุดหนุน ให้ สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ทราบ                                                                                                                           
      3) จำนวนเงินท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โอนเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของโรงเรียนครบถ้วน ถูกต้องตรงกับการแจ้งจัดสรรวงเงินกู ้

     4) ทุกโรงเรียนโรงเรียนมีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ และครบถ้วนตาม
จำนวนเงินท่ีได้รับทุกครั้ง 

    5) ทุกโรงเรียนโรงเรียนมีการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ครบถ้วนทุกครั้งท่ีได้รับเงิน 

    2.2.3 การจ่ายเงินให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน ท้ังกรณีจ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร หรือการจ่ายเป็นเงินสด ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานกำหนด รวมถึงมีหลักฐานการจ่ายเงินครบถ้วนตามแนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
กำหนด หรือไม่ อย่างไร 
        การจ่ายเงินให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ท่ีมิใช่เป็นโรงเรียนหน่วยเบิก จำนวน 9 โรง ดำเนินการ ดังนี้ ส 
     1) ทุกโรงเรียนจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรยีน ตามจำนวนนักเรียนท่ีมีตัวตนอยู่จริง         
ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 และเรียนอยู่ในโรงเรียน ณ วันท่ีจ่ายเงินกู้ 
      2) ทุกโรงเรียนไม่มีการจ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน 
      3) ทุกโรงเรียนจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน เป็นเงินสด ภายใน 3 วันทำการนับจากวันท่ี
ได้รับเงิน  
      4) กรณีจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ปกครองหรือนักเรียน ทุกโรงเรียนมีการแต่งต้ังกรรมการจ่ายเงิน 
อย่างน้อย 2 คน โดยมีครูประจำช้ันร่วมเป็นผู้จ่ายเงินให้กับผู้ปกครองหรือนักเรียน ตามแนวทางโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการค่า
อุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
     5) ทุกโรงเรียนมีการจัดทำหลักฐานการจ่ายเงิน โดยให้ผู้ปกครองหรือนักเรียน ลงลายมือ
ช่ือรับเงิน ครบถ้วนทุกรายและทุกระดับช้ัน   

    2.2.4 มีการบันทึกควบคุมการรับ - จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียน โดยจัดทำทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา  ในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19” (จำนวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน) แยกต่างหากจาก ทะเบียนคุมเงินอุดหนุน ตาม
แนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด หรือไม่ อย่างไร 
       การบันทึกควบคุมการรับ - จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ท่ีมิใช่เป็นโรงเรียนหน่วยเบิก จำนวน 9 โรง ดำเนินการ ดังนี้ ส 
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       1) ทุกโรงเรียนมีการบันทึกรับ – จ่ายเงินตามระบบบัญชีของโรงเรียน โดยจัดทำทะเบียนคุม
เงินนอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19”  
       2) การจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ถูกต้อง ครบถ้วน ประกอบด้วย 

   - โรงเรียน 6 โรง คือ นางามวิทยา ,บ้านสวนผึ้ง , ยิ่งสันต์วิทยา ,บ้านกอกวิทยาคม  
บ้านดินจี่ , บ้านสุขเจริญ จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” แยกต่างหากจากทะเบียนคุมเงินอุดหนุน  

   - โรงเรียน 3 โรง คือ บ้านบัวขาว (วันครู 2500) , บ้านหนองแสง , บ้านวังมน จัดทำ
ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ “เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19” รวมกับทะเบียนคุมเงินอุดหนุนเดิม 

    2.2.5 การรายงานผลการดำเนินการเบิก – จ่ายเงิน และการขอรับการสนับสนุนเงินเพิ่มเติม เป็นไป
ตามแนวทางและระยะเวลาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด หรือไม่ อย่างไร 
      การรายงานผลการดำเนินการเบิก – จ่ายเงิน และการขอรับการสนับสนุนเงินเพิ่มเติม ส 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ท่ีมิใช่เป็นโรงเรียนหน่วยเบิก 
จำนวน 9 โรง ดำเนินการ ดังนี้  
     1) ทุกโรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564  
ท่ีสามารถจ่ายเงินได้ฯ (แบบ 1 โรงเรียน) และแบบสรุปการจ่ายเงินกู้ฯ (แบบสรุปโรงเรียน) ส่งให้สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
    2) กรณีไม่มีผู้มารับเงิน หรือไม่สามารถจ่ายเงินกู้ได้ โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียนท่ี
อยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564 ท่ีไม่สามารถจ่ายเงินได้ฯ (แบบ 2 โรงเรียน) พร้อมส่งเงินกู้กลับคืนให้
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ 
ประกอบด้วย 
   - โรงเรียน 3 โรง คือ บ้านบัวขาว (วันครู 2500) , บ้านกอกวิทยาคม , บ้านดินจ่ีกรณีไม่มีผู้มา
รับเงิน หรือไม่สามารถจ่ายเงินกู้ได้ โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือนักเรียน  ท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 
มิ.ย. 2564 ท่ีไม่สามารถจ่ายเงินได้ฯ (แบบ 2 โรงเรียน) พร้อมส่งเงนิกู้  กลับคืนให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ 
   - โรงเรียนบ้านสุขเจริญ กรณีไม่มีผู้มารับเงิน หรือไม่สามารถจ่ายเงินกู้ได้ โรงเรียนมีการจัดทำ
บัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีอยู่ในระบบ DMC ณ วันท่ี 25 มิ.ย. 2564 ท่ีไม่สามารถจ่ายเงินได้ฯ                          
(แบบ 2 โรงเรียน) พร้อมส่งเงินกู้กลับคืนให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เกิน 3 วัน
ทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ 
   - โรงเรียน 5 โรง คือนางามวิทยา ,บ้านสวนผ้ึง , ยิ่งสันต์วิทยา , บ้านหนองแสง , บ้านวังมน  
ไม่มีกรณีนี ้
       3) กรณีมีนักเรียนย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิ.ย. 2564 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือ
นักเรียนท่ีขอสนับสนุนเงินเพิ่มเติม (แบบ 3 โรงเรียน) ส่งให้ สพท. ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้
ประกอบด้วย 
   - โรงเรียน 6 โรง คือ บ้านบัวขาว (วันครู 2500) , บ้านกอกวิทยาคม , บ้านดินจี่ ,บ้านสวนผ้ึง 
บ้านวังมน , บ้านสุขเจริญ กรณีมีนักเรียนย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิ.ย. 2564 โรงเรียนมีการจัดทำบัญชีรายช่ือ
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นักเรียนท่ีขอสนับสนุนเงินเพิ่มเติม (แบบ 3 โรงเรียน) ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ 
   - โรงเรียนนางามวิทยา กรณีมีนักเรียนย้ายเข้าหลังวันท่ี 25 มิ.ย. 2564 โรงเรียนมีการจัดทำ
บัญชีรายช่ือนักเรียนท่ีขอสนับสนุนเงินเพิ่มเติม (แบบ 3 โรงเรียน) ส่งให้ สำน ักงานเขตพื ้น ที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เกิน 3 วันทำการ หลังจากการจ่ายเงินกู้ 
   - โรงเรียน 2 โรง คือ ยิ่งสันต์วิทยา , บ้านหนองแสง ไม่มีกรณีนี้ 

ส่วนที่ 3 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ 

3.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     3.1.1 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
  1) แนวปฏิบัติท่ี สพฐ. ส่งมา ไม่ชัดเจน มีการเปล่ียนแปลงทำให้การดำเนินงานซ้ำซ้อน 

(ส่ังการครั้งท่ี 1 ให้ นักเรียนเปิดบัญชีธนาคาร ซึ่งนักเรียนบางคนอาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย และแก่ชรามากแล้ว 
ไม่สามารถพาบุตรหลานไปเปิดบัญชีได้ ทางโรงเรียนได้แก้ปัญหาโดยการให้ครูท่ีปรึกษา                                   
พานักเรียนไปเปิดบัญชี แล้วพบว่านักเรียนบางคนอายุยังไม่ครบเกณฑ์ท่ีเปิดบัญชีเองได้ (ไม่สามารถเปิดบัญชีเอง
ได้)  สพฐ.ได้แก้ปัญหาโดยการให้โรงเรียนไปเปิดบัญชีและจ่ายเป็นเงินสดได้ ซึ่งทำให้เสียเวลาท้ังนักเรียน    ครูและ
ผู้ปกครอง)  

   2) ระบบการรายงาน เนื่องจากโรงเรียนไม่เข้าใจการรายงาน กรณีเด็กนักเรียนขอเพิ่ม และ
อื่น ๆ และลบนักเรียนออก และไม่สามารถรายงานข้อมูลนักเรียนเพิ่มได้ (ระบบปิด) ทำให้ข้อมูลนักเรียนท่ีอยู่ ในระบบ
และท่ีของงบประมาณเพิ่มเติม ไม่ตรงกัน 

  3) กรณีโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม มีนักเรียนท่ีผู้ปกครองรับเงินไปแล้วในการจัดสรร                                        
ครั้งท่ี1 (การรายงานข้อมูลในระบบถูกต้อง) แต่ต่อมาผู้ปกครองนำเงินมาคืนเนื่องจากเด็กย้ายไปเรียน โรงเรียนในสังกัด 
อปท. (ผู้ปกครองยืนยันไม่รับเงนิจากโรงเรียนและจะไปรับเงินกับโรงเรียนในสังกัด อปท.) ข้อมูลในระบบไม่สามารถ
แก้ไขได้ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จึงได้จัดทำรายงานเป็นแบบรายงาน สพฐ. 

     3.1.2 ข้อเสนอแนะ  
  1) สพฐ. ควรแจ้งแนวปฏิบัติท่ีถูกต้อง เพื่อลดการดำเนินการท่ีซ้ำซ้อน 
  2) ควรปรับปรุงระบบเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมยิ่งขึ้น 

3.2 โรงเรียนในสังกัดที่เป็นโรงเรียนหน่วยเบิก 
            3.2.1 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
    1) ผู้ปกครองกับนักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยกัน ส่วนใหญ่นักเรียนจะอาศัยอยู่กับญาติ 
เช่น ตา ยาย เมื่อโรงเรียนจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองจึงทำให้นักเรียนไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงหรือเงนิเยียวยา ไม่ได้
นำมาใช้จ่ายกับตัวนักเรียนโดยตรง 
    2) เนื่องจากโรงเรียนบ้านส่ีแยกสมเด็จ เป็นโรงเรียนหน่วยเบิก จึงทำให้การจ่ายเงิน
ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองล่าช้ากว่าโรงเรียนอื่น ๆ 
           3.2.2 ข้อเสนอแนะ  
    อยากให้กำหนดวิธีการจ่ายเงินเป็นการจ่ายเป็นเงินสดอย่างเดียว เพราะการโอนเงินผ่าน
บัญชี โรงเรียนบ้านส่ีแยกสมเด็จเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา นักเรียนยังไม่ได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ ซึ่งจะ
เป็นการยุ่งยากให้กับผู้ปกครองพานักเรียนไปเปิดบัญชีใหม่และการจัดทำเอกสารหลักฐานก็ยุ่งยากหลายอย่าง
เพิ่มขึ้นอีก 
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3.3 โรงเรียนในสังกัดที่มิใช่โรงเรียนหน่วยเบิก 
           3.3.1 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
    1) ระยะเวลาในการจ่ายเงินอยู่ในช่วงระยะเวลาท่ีส้ันไป 
    2) ระบบหลังการรายงานผลการจ่ายเงินช้า เนื่องจากมีผู้ใช้งานจำนวนมากในช่วงเวลา
เดียวกันและเวลาจำกัด 
    3) การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกู้ตามโครงการ ฯ ไม่ชัดเจน จึงทำให้การ
บริหารจัดการในการเตรียมข้อมูลและเอกสารของผู้รับเงินเป็นปัญหาและยุ่งยาก เนื่องจากนักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่
กับครอบครัวตัวเองหลายราย จึงเตรียมเอกสารให้โรงเรียนไม่ครบและไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
    4) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด โควิด - 19 จึงทำให้การ
ดำเนินงานอาจไม่ราบรื่นในด้านการติดต่อประสานงานการรับเงิน อาจทำให้ล่าช้าบ้าง  
    5) จำนวนเงินท่ีจ่ายไม่เหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ท่ีค่าครองชีพ
สูงขึ้นมากในปัจจุบัน 
    6) ระบบในการรายงานผล โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ค่อนข้างมีปัญหา เข้าระบบไม่ได้ ทำให้เกิด
ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
    7) ในขั้นตอนการจ่ายเงินเพิ่มเติมของนักเรียนท่ีย้ายมา โรงเรียนไม่สามารถติดต่อกับ
ผู้ปกครองเพื่อมารับเงินภายใน 3 วันทำการได้ เนื่องจากผู้ปกครองอยู่ต่างท้องท่ี 
    8) ในการลงระบบผ่าน Computer ไม่สามารถลงได้แบบราบรื่น ระบบล่ม  
    9) การแจ้งให้สถานศึกษาเตรียมการค่อนข้างซ้ำซ้อน มีการให้สำรวจและเปล่ียนไป
เปล่ียนมา ไม่เป็นแบบสรุปท่ีชัดเจน  
           3.3.2 ข้อเสนอแนะ  
    1) อยากให้ขยายเวลาในการดำเนินการจ่ายเงินให้มากขึ้น 
    2) ปรับปรุงระบบการรายงานผลให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
    3) หากมีการจ่ายเงินให้กับนักเรียนในกรณีพิเศษใด ๆ ควรแจ้งวิธีการดำเนินการ               
ท่ีชัดเจน มีเอกสารให้โรงเรียนดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อจัดทำและรายงานเป็นรูปแบบเดียวกัน และโอนเงินเข้า
บัญชีโรงเรียนโดยตรงเพื่อลดปัญหาในการจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินและเก็บหลักฐานของผู้รับเงิน  
    4) เป็นโครงการท่ีดี รูปแบบโครงการเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง โดยนำเงินสู่ผู้เรียนโดยตรง อยากให้เพิ่มจำนวนเงินให้มากขึ้นเป็นขั้นต่ำคนละ 5,000 บาท 
    5) อยากให้มีโครงการแบบนี้อีก 
    6) อยากให้มีการเยียวยาอีก  
    7) อยากให้โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องไปตลอดและเพิ่มวงเงินอีก 
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โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลที่มีผลงานยอดเยี่ยมรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWORDS)     

งบประมาณ  10,000 บาท  เบิกจ่าย  10,000  บาท  คงเหลือ  0  บาท 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1 เพื่อสรรหาและยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ

สถานศึกษา ท่ีปฏิบัติงานท่ีมีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ เป็นตัวแทนเขตพื้นท่ีเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคและระดับชาติต่อไป 

2.2 เพื่อพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การจัดทำผลงาน และการนำเสนอผลงานเข้าร่วม
ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งท่ี 11 ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคและระดับชาติต่อไป 

2.3 เพื่อยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 
3 ท่ีสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างท่ีดี 

2.4 เพื่อสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงาน ข้าราชการครู บุคลากร และลูกจ้างประจำ 
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้พัฒนาตน พัฒนางานในหน้าท่ี และพัฒนา
วิชาชีพให้มีความก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2.5 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จะดำเนินการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น 

ประสพผลสำเร็จเป็นท่ีประจักษ์ เป็นตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษาเข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC AWARDS) ได้เตรียมความพร้อม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและวิธีการนำเสนอผลงาน 
ท่ีถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมถึงการยกย่องประกาศเกียรติคุณเสริมสร้างขวัญกำลังใจผู้เข้าประกวดรางวัล 
ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคคลและสังคมต่อไป จึงกำหนดกิจกรรมดำเนินงาน ดังนี ้

กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมช้ีแจงการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดทำผลงานและนำเสนอผลงานเข้า

ร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภูมิภาค และ
ระดับชาติ ในเดือนมีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมหยาดผ้ึง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 

กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นฯ เพื่อเป็นตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษาเข้าร่วม
ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค และระดับชาติ ครั้งท่ี 11 ประจำปีการศึกษา 
2564 ขั้นตอนการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

1) การจัดเตรียมสถานท่ีการประกวดรางวัล Obec Awards ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
2) ดำเนินการประเมินและคัดเลือกการประกวดรางวัล Obec Awards ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

กิจกรรมที่ 4 การจัดส่งเอกสารประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWORDS) ในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
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กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน  
5. กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1) ประชาสัมพันธ์รายละเอียดกิจกรรมไปยังสถานศึกษา  มิถุนายน 2565 นางสุชัญญา  เย้ืองกลาง 
2) จัดทำโครงการประกวดส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ

หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นท่ี
ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWORDS) 

 มิถุนายน 2565 นางสุชัญญา  เย้ืองกลาง 

3) แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน  มิถุนายน 2565 นางสุชัญญา  เย้ืองกลาง 
4) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  มิถุนายน 2565 นางสุชัญญา  เย้ืองกลาง 
5) จัดประชุมช้ีแจงการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

การจัดทำผลงานและนำเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWORDS) ครั้งท่ี 11 ปีการศึกษา 
2564 ระดับภาคและระดับชาติ 

 มิถุนายน 2565 นางสุชัญญา  เย้ืองกลาง 

6) ดำเนินการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นท่ี
ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWORDS) 
ครั้งท่ี 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

กรกฎาคม 2565 นางสุชัญญา  เย้ืองกลาง 

7) เข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWORDS) ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 นางสุชัญญา  เย้ืองกลาง 

8) เข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWORDS) ในระดับชาติ 

 นางสุชัญญา  เย้ืองกลาง 

9) สรุปผลการดำเนินงานและเผยแพร่ผลงาน  นางสุชัญญา  เย้ืองกลาง 
10) การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ได้รับ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ในระดับภาค และ
ระดับชาติ 

 นางสุชัญญา  เย้ืองกลาง 

 
6. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 

ณ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
6.2 การประกวด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
6.3 การประกวด ระดับชาติ  
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7. งบประมาณ    
รายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่าย (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) จำนวน 10,000 บาท ดังนี้ 

 
รวมทั้งสิ้น 10,040 บาท ขอเบิกเพียง 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

8.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านบุคลากร 
- ผู้เข้าร่วมประกวดผลงานฯ จัดทำเอกสารประกอบ/แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและ 

การนำเสนอผลงานฯ ยังไม่สมบูรณ์ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่เห็นความสำคัญของการพฒันางาน การเก็บรวบรวมผลงาน 

การนำเสนอผลงาน การเผยแพร่ผลงานเท่าท่ีควร 
 

กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ

ที่ใช ้
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 

1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
(16 คน  35 บาท  2 มื้อ) 

1.2  ค่าอาหารกลางวัน 
(16 คน  120 บาท  1 มื้อ) 

 
 

1,120 
 

1,920 

 
 
 

 
 

1,120 
 

1,920 

 

รวม 3,040  3,040  
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมช้ีแจงการพัฒนาเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการจัดทำผลงานและนำเสนอผลงานเข้าร่วม
ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWORDS)  
ครั้งท่ี 10 ปีการศึกษา 2563  

2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  

(50 คน  35 บาท  2 มื้อ) 

 
 
 
 
 
 

3,500 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

3,500 

 

รวม 3,500  3,500  

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWORDS) ฯ 

3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  

(50 คน  35 บาท  2 มื้อ) 

 
 

 
3,500 

  
 

 
3,500 

 

 3,500  3,500  

รวม 10,040  10,040  
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8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 - ประชุมช้ีแจง เกี่ยวกับแนวทางการส่งผลงานดีเด่นฯ การจัดทาเอกสารประกอบฯ ให้กับ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 - ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นความสำคัญของการพัฒนางานในหน้าท่ี 
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เสริมสร้างขวัญกาลังใจ ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคมและชุมชน 

9. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีผลงาน
ดีเด่นฯ สมัครเข้าร่วม
ประกวดรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) 

ร้อยละ 80 
ของจำนวน 
รางวัลท้ังหมด 

- ข้อมูลข้าราชการครู 
ในสังกัด 

- ใบสมัคร 
- แบบประเมิน 
- บัญชีรายช่ือจำนวนผู้สมัคร 
- การนำเสนอผลงานฯ 

- คู่มือการประเมินฯ 
- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ 
- จำนวนผลงาน ช้ินงาน รูปเล่ม 
- การนำเสนอผลงาน 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ 
ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับการ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ  
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
ครองตน ครองคน ครองงาน 
และได้รับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS)  
ในระดับภาค,ระดับชาติ 

ร้อยละ 100 
ของผู้ได้รับ 
คัดเลือกเป็น 
ตัวแทนเขต 
พื้นท่ีฯ เข้า 
ร่วมประกวด 
ในระดับภาค
,ระดับชาติ 

- กิจกรรมการนำเสนอ
ผลงาน 
- จำนวนผู้นำเสนอผลงาน 
- จำนวนช้ินงานท่ีนำเสนอ 

- คู่มือการประเมินฯ 
- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ 
- ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกฯ 
- จำนวนรางวัล Obec Awards 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 ได้ตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษาเข้าร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับภูมิภาค ทุกประเภทรางวัล/ทุกกลุ่มสาระ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ 

10.2 ผู้มีผลงานดีเด่นฯ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นต้นแบบท่ีดีในการสร้างสรรค์ผลงาน 
นวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

10.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังในสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีข้อมูล
สารสนเทศและผลการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
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10.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ตระหนักถึงความสำคัญในการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและสามารถนำผลการ
คัดเลือกมาใช้ในการวางแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป 

10.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากร
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน 
ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างท่ีดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
ให้กับบคุลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 

10.6 หน่วยงาน/สถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ปัญหาและอุปสรรค  
        - 
แนวทางแก้ไข  
        - 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
        - 
ภาพกิจกรรม 
 - 

2. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการนอกแผน 
   

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

งบประมาณ 87,143,483 บาท เบิกจ่าย 87,143,483 บาท คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเสมอภาค

และเป็นธรรมในรายการพื้นฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3)ค่าอุปกรณ์
การเรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมท่ีจะได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
 1. แจ้งและประชาสัมพันธ์หลักการและแนวทางการดำเนินงานตามประกาศ 
 2. แจ้งจัดสรรงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้โรงเรียนท่ีเป็นหน่วยเบิก 

3. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดำเนินการกำกับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลให้เป็นไปตาม
โครงการ - สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รายงานยอดการบริจาคเงินท่ีได้รับสิทธิค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์
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การเรียน จากสถานศึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน -สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

ผลการดำเนินโครงการ 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ให้นักเรียนทุกคน ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะสมรรถนะ และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับ โดยเน้น
การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการใช้ส่ือนักเรียนเมื่อได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมในรายการพื้นฐาน ท้ัง 5 รายการ ในปีการศึกษา 
2565 แล้วส่งผลให้ นักเรียนได้รับการศึกษาด้วยความเสมอภาค ส่งอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนรวม ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชนท่ัวไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
ปัญหาและอุปสรรค  
           - 
ภาพกิจกรรม 
          - 
 
โครงการครูธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งบประมาณ 26,016,000 บาท  เบิกจ่าย 26,016,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อจ้างธุรการโรงเรียนละ 1 คน เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีด้านการบริหารงานท่ัวไป งานการเงินและพัสดุ งาน

บริหารบุคคล และงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
2. ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มท่ี  
3. นักเรียนได้เรียนกับครูเต็มเวลา  
4. คุณภาพการศึกษาในภาพรวมดีข้ึน 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
 เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ได้ดำเนินการแจ้งโรงเรียนท่ีมีอัตราจ้างลูกจ้าง จัดทำสัญญาและตรวจสอบ
เอกสาร เสนอ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ลงนามในสัญญาจ้าง และแจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน จำนวน 186 ราย 

ผลการดำเนินโครงการ 

 เชิงปริมาณ  มีธุรการโรงเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีด้านการบริหารงานท่ัวไป งานการเงินและพัสดุ     งาน
บริหารบุคคล และงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง จำนวน 186 คน 

เชิงคุณภาพ  โรงเรียนมีธุรการเพื่อมาปฏิบัติหน้าท่ีด้านการบริหารงานท่ัวไป งานการเงินและพัสดุ งาน
บริหารบุคคล และงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ลดภาระครูเพื่อให้ครูได้ปฏิบัติการสอนอย่างเต็มเวลา เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้น 
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ปัญหาและอุปสรรค  
สถานศึกษามีจำนวนเจ้าหน้าท่ีธุรการไม่ครบทุกโรงเรียน  

แนวทางแก้ไข  
 เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าท่ีธุรการ ให้เพียงพอ และครบทุกโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
ภาพกิจกรรม 

 
 

โครงการครูคลังสมอง (การจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งบประมาณ 3,354,480 บาท  เบิกจ่าย 3,354,480 บาท คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพ

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในระดับท่ีควรต้องปรับปรุง ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ท่ีประสบปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

2. เพื่อลดระดับความขาดแคลนครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ได้ดำเนินการแจ้งโรงเรียนท่ีมีอัตราจ้าง จัดทำสัญญาและตรวจสอบเอกสาร 

เสนอ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ลงนามในสัญญาจ้าง และแจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ผลการดำเนินโครงการ 

 เชิงปริมาณ  ได้บุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ จำนวน 13 อัตรา   
เชิงคุณภาพ  เสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรในสถานศึกษา ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน

วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ท่ีควรต้องปรับปรุง มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ในโรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาท่ีสูงขึ้น และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน
สถานศึกษา 
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ปัญหาและอุปสรรค  
สถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ท่ีควรต้องปรับปรุง                

มีจำนวนมาก และมีปัญหาด้านการขาดแคลนครู 

แนวทางแก้ไข  
 เพิ่มจำนวนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ให้เพียงพอต่อสถานศึกษาท่ีขาดแคลน 
ภาพกิจกรรม  

 

 

 

 

 

โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งบประมาณ 39,000 บาท  เบิกจ่าย 39,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
เพื่อจ้างครูผู้ทรงคุณค่าทำการสอนในโรงเรียนท่ีมีจำนวนอัตรากำลังข้าราชการครูขาดจากเกณฑ์ ท่ี ก.ค.ศ. 

กำหนด หรือโรงเรียนท่ีมีจำนวนอัตรากำลังข้าราชการครูเกินเกณฑ์แต่ขาดแคลนครูในวิชาเอกท่ีสำคัญ 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
1. ประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564         

ณ ห้องประชุมหยาดเพชร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3   
 2. แจ้งโรงเรียนท่ีได้รับจัดสรรจ้างครูตามสาขาวิชาเอก โดยการจ้างเหมาบริการ ในรายเดือน           
เดือนละ 17,000.- บาท 
 3. รายงาน สพฐ.เกี่ยวกับการจ้าง 

ผลการดำเนินโครงการ 

 เชิงปริมาณ โรงเรียนได้รับอัตราครูเพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน 

 

 

ปัญหาและอุปสรรค  
ปัญหา โรงเรียนได้รับจัดสรรจำนวนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินไม่เพียงพอต่อการขาดแคลนครู 
อุปสรรค  การสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่ตรงตามความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา 
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แนวทางแก้ไข  
 ให้ สพฐ.จัดครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินให้เพียงพอ และต่อเนื่อง ต่อความต้องการของสถานศึกษา 
 

 

ภาพกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ระดับปฐมวัย) 

งบประมาณ 5,000 บาท  เบิกจ่าย 5,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อสร้างผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) วิทยากรท้องถิ่น (LT) และเพิ่มพูนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ 
2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ให้มีองค์ความรู้ เข้าใจและสามารถบูรณาการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง  
3. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์การเรียนรู้การ

ลงมือทำด้วยตนเอง 
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย วางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและ

ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย  
กิจกรรม การประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
บูรณาการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ของครูปฐมวัย วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมหยาดผ้ึง สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 

ผลการดำเนินโครงการ 

 เชิงปริมาณ 
๑. ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) วิทยากรท้องถิ่น (LT) สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้เพิ่มพูนพัฒนา 
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องค์ความรู้ใหม่ๆ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒. ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในสังกัด มีองค์ความรู้ เข้าใจและสามารถบูรณาการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
๓. เด็กปฐมวัยทุกคนในสังกัดได้เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์การเรียนรู้การลงมือทำ 

ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 เชิงคุณภาพ  

๑. ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) วิทยากรท้องถิ่น (LT) สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้เพิ่มพูนพัฒนา 
องค์ความรู้ใหม่ๆ 

๒. ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในสังกัด มีองค์ความรู้ เข้าใจและสามารถบูรณาการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง  

๓. เด็กปฐมวัยทุกคนในสังกัดได้เตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์การเรียนรู้การลงมือทำ 
ด้วยตนเอง 

ข้อค้นพบ  
 ๑. ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในสังกัด มีองค์ความรู้ เข้าใจและสามารถบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง 

๒. โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ครบตามเกณฑ์อย่าง
มีประสิทธิภาพ ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน 

ปัญหาและอุปสรรค  
- 

แนวทางแก้ไข  
- 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 ระดับสถานศึกษา 
 โรงเรียนควรสนับสนุนการพฒันาครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในสังกัด มีองค์ความรู้ เข้าใจและสามารถ
บูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
               สพป. สนับสนุนการพัฒนาครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในสังกัด มีองค์ความรู้ เข้าใจและสามารถบูรณาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพือ่ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ตามแนวทาง
การประเมินโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) และเตรียมพร้อมรับการประเมิน 
PISA ๒๐๒๒   

งบประมาณ 12,900 บาท  เบิกจ่าย 12,900 บาท คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูผู้สอนให้มีการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เครื่องมือ

ประเมินผลความฉลาดรู้ตามแนวทางประเมิน PISA จากส่ือและเครื่องมือต่าง ๆ ของสำนักทดสอบทางการศึกษา 
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนรและเตรียมพร้อมผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับการประเมินตามโปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ PISA ๒๐๒๒ 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ตามแนวทาง    
การประเมินโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) และเตรียมพร้อมรับการประเมิน PISA 
๒๐๒๒ ในวันท่ี  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำหรับครูผู้สอนจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๕๗ โรงเรียน 
โรงเรียนละ ๑  คน ณ ห้องประชุมหยาดผ้ึง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 โดยคณะวิทยากรหลักประกอบด้วย
ศึกษานิเทศก์ ๓ คน และคุณครูแกนนำด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย จำนวน ๓ คน เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ในวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ สพป.กาฬสินธุ์ 
เขต 3 
 2. นิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการศึกษาของครู  
ในการพัฒนาผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม 
ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ท้ัง ๕๗ โรงเรียน  สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการต่อสำนักงานเขตพื้น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเดือน กันยายน 
๒๕๖๕ 

ผลการดำเนินโครงการ 

 - ร้อยละ ๑๐๐ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย หรือคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จำนวน ๕๗ โรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต ๓ โรงเรียนละ ๑ คนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามวันเวลาท่ีกำหนด 
  - ร้อยละ ๘๐ ครูผู้สอนท่ีเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือประเมินผลความฉลาดรู้ตามแนวทางประเมิน PISA จากส่ือและเครื่องมือต่าง ๆ ของสำนัก
ทดสอบทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการรับการประเมินตาม
โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือ PISA   
  - ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับพัฒนาการยกระดับสมรรถนะ มีความตระหนัก 
และมุ่งมั่นต้ังใจในการเข้ารับการเตรียมความพร้อมรับการประเมินโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล  
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ปัญหาและอุปสรรค  
 เวลาในการดำเนินการเข้าร่วมการประชุมค่อนข้างจำกัด แต่กิจกรรมท่ีให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีหลากหลายทำ
ให้มีเวลาน้อยเกินไปในการปฏิบัติแต่ละกิจกรรม 

แนวทางแก้ไข  
 ควรเพิ่มระยะเวลาในการประชุมครั้งต่อไปให้เหมาะสมกับกิจกรรมท่ีดำเนินการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
  การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งต่อไปควรให้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย        
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในแต่ละโรงเรียนได้มีส่วนรว่มในการประชุมครบท้ัง ๓ รายวิชา 
 

ภาพกิจกรรม  

 

 

    

 

 

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ 

งบประมาณ 5,000 บาท  เบิกจ่าย 5,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญท่ีจะร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุบำรุงส่งเสริม                  
และอนุรักษ์ภาษาไทย  
 ๒. เพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถด้านทักษะภาษาไทย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้เรียน 
 ๓. เพื่อคัดเลือกตัวแทนของผู้เรียนท่ีมีความสามารถด้านภาษาไทย ตามกิจกรรมท่ีแข่งขันเป็นตัวแทน
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ เข้าแข่งขันระดับชาติ 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
 ๑. ประชาสัมพันธ์โครงการแก่สถานศึกษาในสังกัด 
 ๒. แข่งขันทักษะภาษาไทยระดับกลุ่มสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นท่ี 
 ๓. แข่งขันทักษะภาษาไทยระดับกลุ่มสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษาเข้าแข่งขัน
ระดับชาติ ในวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 
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ผลการดำเนินโครงการ 

 ๑. กลุ่มสถานศึกษาส่งนักเรียนท่ีมีคุณภาพ ผ่านการประเมินชนะเลิศเข้าร่วมแข่งขันร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ส่งนักเรียนคุณภาพ มีผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ ร้อยละ ๑๐๐ 
 
ภาพกิจกรรม  
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์นวัตกรรมการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : การคัดเลือกสถานศึกษาเพือ่รับรางวัล IQA AWARD                       
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

งบประมาณ 5,000 บาท  เบิกจ่าย 5,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 ๑.เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือแนะนำการวางระบบคุณภาพ และการดำเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒.เพื่อสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) วิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของ
สถานศึกษา 
 ๓.เพื่อนำผลการสังเคราะห์มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔.เพื่อคัดเลือกสถานศึกษา ท่ีมีระบบคุณภาพและกลไกการขับเคล่ือนจนเป็นวัฒนธรรมของ 
การทำงาน จนเป็นแบบอย่างได้ เพื่อเสนอรับรางวัล (IQA AWARD) ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
 กิจกรรมท่ี  ๑ การประชุมวางแผนแนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาฯ/จัดทำเครื่องมือคัดกรองคุณสมบัติ
ของสถานศึกษาตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 กิจกรรมท่ี  ๒ แต่งต้ังคณะกรรมการคัดกรองฯคุณสมบัติของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดตามเกณฑ์ท่ี
กำหนดไว้        
 กิจกรรมท่ี ๓ คณะกรรมการคัดกรองฯส่งแบบ IQA 1 และประกาศรายช่ือสถานศึกษาท่ีผ่านการคัดกรองฯ 
 กิจกรรมท่ี ๔ แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา 
 กิจกรรมท่ี ๕ คณะกรรมการคัดเลือกฯลงพื้นท่ีและประชุมคัดเลือกสถานศึกษาพร้อมลงนามรับรองในแบบ 
IQA2-4 และประกาศรายช่ือสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล 
 กิจกรรมท่ี ๖ จัดทำสรุปผล/รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)ของสถานศึกษาในสังกัด 

ผลการดำเนินโครงการ 
 ๑.เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
     ๑.๑ การพัฒนากลไกและระบบติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษาแนวใหม่และการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา 
                 ๑.๒ การสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) วิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาส
ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด    

 ๒.เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
     ๒.๑ สถานศึกษามกีารพัฒนากลไกและระบบติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของสถานศึกษาแนวใหม่และการเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา 
      ๒.๒ เขตพื้นท่ีการศึกษาสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) วิเคราะห์
ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด   
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ปัญหาและอุปสรรค  
 ๑.ระยะเวลาการดำเนินงานกระช้ันชิดเพราะการลงพื้นท่ีเชิงประจักษ์ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 ๒.งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนา ส่งเสริม สถานศึกษาให้มีระบบ กระบวนการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีความต่อเนื่อง 
 ๓.ระบบการรายงาน e-SAR ของ สมศ. และ e-SAR ของ สพฐ.มีระบบท่ีไม่เสถียร 
แนวทางแก้ไข  
 ๑.การจัดสรรงบประมาณให้ลงพื้นท่ีประมาณในระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม  
 ๒.การส่งเสริม พัฒนา สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ แก่บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๓.การทดสอบระบบท่ีมีความยืดหยุ่นท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ 
แก่สถานศึกษาในสังกัดได้ 
 
 
ภาพกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียน
สุจริต) ปีงบประมาณ 2565  

งบประมาณ 50,000 บาท  เบิกจ่าย 50,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0)   
 2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงาน กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ครู ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 3. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต   
 4. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงาน กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)   
 5. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงาน กิจกรรมส่ือสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม      
(ส่ือป้องกันการทุจริต) 
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ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
 1.เสนอโครงการต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุมัติโครงการ 
 2.แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล                   
ในสถานศึกษา“ ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ปีงบประมาณ  2565 
 3.ประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน  จัดทำปฏิทินการทำงาน 
 4.ดำเนินงานตามแผนฯ  และปฏิทินการทำงานท่ีกำหนด  เช่น การนิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา  การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  ของโครงการโรงเรียนสุจริต 
 5.จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประกวดแข่งขันกิจกรรมของโรงเรียนสุจริต ระดับเขตพื้นท่ี 
การศึกษา  และคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 6.ส่งตัวแทนเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประกวด
แข่งขันกิจกรรมของโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค 
 7.สรุปผล และรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดำเนินโครงการ 

 1. เชิงปริมาณ   โรงเรียนในสังกัด  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาทุกโรงเรียน  รวมทั้งได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง 
(บริษัทสร้างการดี 4.0)  กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ครู ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต  กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)  
กิจกรรมส่ือสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม(ส่ือป้องกันการทุจริต) 

 2. เชิงคุณภาพ        
       ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3       
ร้อยละ  80  ผ่านการประเมินคุณธรรม 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ระดับ  ดี  ขึ้นไป 
ปัญหา/อุปสรรค  

1. หลายโรงเรียน ครูผู้สอนไม่เห็นความสำคัญของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  บางช้ันเรียนไม่ได้ 
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

2. การขับเคล่ือนและกำกับติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับโรงเรียน  ผู้บริหารไม่กำกับ
ติดตาม ไม่กำชับเท่าท่ีควร ไม่มีความต่อเนื่อง  

3. ความไม่เพียงพอของงบประมาณในการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ของ
ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด 

แนวทางแก้ไข 
1. ครูผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนสูตรต้านทุจริตศึกษา  ทุกช้ันเรียน อย่างต่อเนื่องและเข้มข้น 
2. ผู้บริหารต้องกำกับ ติดตาม และนิเทศ การจัดการเรียนการสอนสูตรต้านทุจริตศึกษา ทุกช้ันเรียน

อย่างต่อเนื่องและเข้มข้น 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. จัดสรรงบประมาณ เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

ให้เพียงพอต่อการดำเนินการ   
2. จัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้

ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต)  อย่างต่อเนื่อง  ท้ังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภูมิภาค  และระดับประเทศ 

ภาพกิจกรรม  
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ภาพกิจกรรม  
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ภาพกิจกรรม  
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ภาพกิจกรรม  
 

 
 
 

โครงการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการยกระดับ  

งบประมาณ 90,000 บาท  เบิกจ่าย 90,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อดำเนินการวิจัยศึกษารูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยของมูลนิธิสาน อนาคต
การศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี กรณีศึกษา Active Learning School โรงเรียนแห่งการ
เรียนรู้เชิงรุก  
 2. เพื่อจัดทำสารสนเทศการดำเนินการการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยของมูลนิธิสาน อนาคต
การศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี กรณีศึกษา Active Learning School โรงเรียนแห่งการ
เรียนรู้เชิงรุกต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และบริษัทบ้านปู จำกัด มหาชน 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือวิจัย 
 2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Disscussion) 
 3. การสังเกตช้ันเรียน (Classroom Observation) 
 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
 5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแปลผลข้อมูลการวิจัย 
 6. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลข้อมูลการวิจัย 
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ผลการดำเนินโครงการ 

 เชิงปริมาณ 
รายงานการวิจัยเพื่อนำเสนอต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  

เชิงคุณภาพ  
มีการนำกระบวนการวิจัยมาใช้ประเมินรูปแบบการพัฒนาของบริษัทเอกชนในมูลนิธิคอนเน็กว์อีดี

เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน รวมถึงข้อเสนอท่ีจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา 

ปัญหา 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีการเปล่ียนแปลงตามระบบราชการ เช่น การย้าย การเกษียณ อายุราชการทำให้การเก็บ
ข้อมูลต้องมีข้ันตอนเพิ่มขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการจัดทำศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนแห่งการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนา  
 2. มีการประเมินการสอนของครูอย่างต่อเนื่องเพือ่ให้เกิดการจัดการเรียนรู้ท่ียั่งยืน 
ภาพกิจกรรม 
           - 
 

 

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 20019 (COVID-19)  

งบประมาณ 340,000 บาท  เบิกจ่าย 340,000 บาท คงเหลอื 0 บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
๑. เพื่อพัฒนาทักษะการดำเนินงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ผู้กำกับลูกเสือ 

และลูกเสือ 
 ๒. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดใสถานศึกษา 
 ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใสถานศึกษา 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
 ๑. เสนอโครงการขออนุมัติ 
 ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
 ๓. ติดต่อประสานงานวิทยากร  ครูผู้รับผิดชอบ 
 ๔. ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฯ การสร้างกลุ่ม Facebook 
 ๕.แจ้งโรงเรียนส่งรายช่ือผู้เข้ารับการอบรม 
 ๖. ดำเนินการอบรมตามโครงการ 
 ๗. ประเมินและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
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ผลการดำเนินโครงการ 

            ๑. เชิงปริมาณ 
                ๑.๑ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน  ๕๘  โรงเรียน ส่งครูเข้ารับการอบรม 
โรงเรียนละ ๒ คน รวม ๑๑๖ คน 
                 ๑.๒ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๕๘ โรงเรียน ส่งลูกเสือเข้ารับการอบรม 
โรงเรียนละ ๘ คน รวม  ๔๖๔  คน 
                 ๑.๓ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๕๘ โรงเรียน ขับเคล่ือนกิจกรรมลูกเสือ 
ต้านภัยยาเสพติดครบทุกแห่ง 
    ๒. เชิงคุณภาพ 

       ๑.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานในทุกด้านอย่างเต็มท่ี 
             ๒.๒ ผู้กำกับลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
อย่างชัดเจน 

       ๒.๓ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ีป้องกันยาเสพติด 
ในสถานศึกษา 

       ๒.๔ สถานศึกษาไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 

 

 

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ 
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ณ โรงเรียนนาขามวิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  

                                

 

 

 

ภาพกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรม 

 



 

รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 145 
 

 

 

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ 
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ณ โรงเรียนนาขามวิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  

                              
 

                        
 

                          
 

                        

ภาพกิจกรรม 
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ณ โรงเรียนนาขามวิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  

                         
 

                          
  

ภาพกิจกรรม 
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โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ 
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ณ โรงเรียนนาขามวิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  

ภาพกิจกรรม 
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โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ 
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ณ โรงเรียนบ้านนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  

                         
 

                                        
 

                           
 

                          

ภาพกิจกรรม 
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ณ โรงเรียนบ้านนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  

                          
 

                         
 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ 
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ณ โรงเรียนบ้านนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  

ภาพกิจกรรม 
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โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ 
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ณ โรงเรียนบ้านนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  

                             
 

                           
 

                           
 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ 
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ณ โรงเรียนบ้านนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  

 

                             

 
 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี 2565 

งบประมาณ 30,000 บาท  เบิกจ่าย 30,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
๑. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร

จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
  ๒. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดท่ีเป็นสถานศึกษาพอเพียงพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้สู่การปฏิบัติขยายผลต่อโรงเรียนในสังกัดและผู้ท่ีสนใจได้เข้า
มาศึกษาดูงานนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบท 
   ๓. เพื่อสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกในการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
ในโรงเรียนให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดท่ีขอรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
  ๔. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างจิตสำนึกในปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ 
  ๕. เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการจัดการแบบมี  
ส่วนร่วมในโรงเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
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  ๖. เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้ มีนวัตกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดท่ีเป็นสถานศึกษา
พอเพียงเตรียมความพร้อมขอรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
และขยายองค์ความรู้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
  ๗. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ให้มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพพร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา โดยมีวิธีการดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

การเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ดำเนินการในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
สถานท่ี โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 การดำเนินการโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นายประจักษ์ พุฒพิมพ์ และคณะ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  1. การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
  2. เกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ และขั้นตอนการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ 
  3. กระบวนการเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ และการบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา     
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
  4. การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา และการนำเสนอ 
การถอดบทเรียน 

ผลการดำเนินโครงการ (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)  
เชิงปริมาณ 

  1. โรงเรียนในสังกัดท่ีผ่านการคัดกรองข้อมูลเบื้องต้นประกอบการขอรับการประเมินเป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา จำนวน ๑ โรงเรียน  
  2. ผู้บริหาร ครูแกนนำ จำนวน 17 คน และนักเรียนแกนนำ จำนวน 56 คน ของโรงเรียน       
ท่ีขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ได้รับการพัฒนา    
ให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
  3. ผู้บริหาร ครู นักเรียน แกนของโรงเรียนท่ีขอรับการประเมินฯ ดำเนินกิจกรรมขยายผลต่อยัง
นักเรียนทุกคนในโรงเรียน รวมถึงโรงเรียนเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและ         
คนในชุมชน 
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 เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดท่ีผ่านการคัดกรองข้อมูลเบ้ืองต้น

ประกอบการขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
            ๒. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนผู้โรงเรียนในสังกัดท่ีขอรับการประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา สามารถสร้างองค์ความรู้สามารถถอด
บทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  
           ๓. โรงเรียนในสังกัดท่ีเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ให้มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาส่ือการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงอย่างยั่งยืน 
           ๔. โรงเรียนในสังกัดท่ีขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา ได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
           ๕. ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนให้
โรงเรียนเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

ปัญหาและอุปสรรค  
  ขาดงบประมาณในการดำเนินการ 

แนวทางแก้ไข  
 สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอต่อกรอบการดำเนินงาน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

สพฐ.ควรจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินงานและนำเสนผลงานท่ีเป็น
แบบอย่างเกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา สู่สถานศึกษา การจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่อย่างพอเพียง และสนับสนุนงบประมาณให้ผู้รับผิดชอบงาน
ระดับเขตพื้นท่ีเข้าร่วมรับฟังนโยบายแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
ต่อไป 
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ภาพกิจกรรม  

  

 

        

     

                                               

 

 

 

 

โครงการพัฒนาพื้นฐานการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ และทักษะการใช้ภาษาไทย    เพื่อ
การสื่อสาร 

งบประมาณ 2,000,000 บาท  เบิกจ่าย 2,000,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ เพื่อเป็น

พื้นฐานท่ีสำคัญในการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 2. เพื่อช่วยเหลือ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 แก้ไข
ปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน และคิดคำนวณ ให้กับนักเรียนท่ีกำลังเรียนอยู่ใน
ระดับช้ันประถมศึกษา  

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้มีความรู้ความเข้าใจ มีเครื่องมือท่ีเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน คิดคำนวณ ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
 1. โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อส่ือการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์  

2. ออกติดตาม เย่ียมบ้านนักเรียนพร้อมด้วยครูประจำช้ัน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองทราบ และเห็น
ความสำคัญของการเรียน 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลิตส่ือนวัตกรรมการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไมไ่ด้ 
เขียนไม่ถูกต้อง อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ให้เมาะสม 

4. นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนท่ีได้รับส่ือการเรียนการสอนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียน  
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ผลการดำเนินโครงการ 

 ๑. กลุ่มสถานศึกษาส่งนักเรียนท่ีมีคุณภาพ ผ่านการประเมินชนะเลิศเข้าร่วมแข่งขันร้อยละ ๑๐๐  
 ๒. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ส่งนักเรียนคุณภาพ มีผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ เข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ ร้อยละ ๑๐๐ 
 
โครงการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนหนังสือเพื่อการอา่น 

งบประมาณ 4,000,000 บาท  เบิกจ่าย 4,000,000 บาท  คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนา

ทักษะสำหรับทศวรรษท่ี 21 สามารถเป็นผู้สร้างนวัตกรรมท่ีมีประโยชน์ มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการอ่าน    
เขียน คิดคำนวณ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา  

2. เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง ของนักเรียน ทุกระดับช้ันของโรงเรียน ใน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  

3. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน และผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของความเป็นครูท่ีดีเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลประกอบการสอนพัฒนาตนเองให้มีความชำนาญในวิชีพเพิ่มขึ้น  

4. เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียน เกิดทักษะการอ่าน การเขียน ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 

2. พิจารณาคัดเลือกโรงเรียน ดำเนินการโครงการของบประมาณในการดำเนินงาน 
 3. โรงเรียนดำเนินการจัดช้ือส่ือการเรียนการสอน 

 4. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผลิตส่ือนวัตกรรมการแก้ปัญหาด้านการอ่าน อ่านคล่อง 

 5. นิเทศ กำกับ ติดตาม  
 6. สรุปผลการดำเนินงานโครางการออกนิเทศติดตามผลในการเรียนการสอนโรงเรียนท่ีได้รับส่ือ 

ผลการดำเนินโครงการ 

 1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 โรงเรียน มีส่ือสำหรับใช้ประกอบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่าน 
การเขียน ของนักเรียน  
 2. นักเรียนจำนวน 1,690 คน เห็นความสำคัญของการอ่าน การเขียนพัฒนาตนเองตามหลักสูตร  
และนักเรียนได้รับผลการประเมิน ด้านการอ่าน การเขียน 
  3. ครูผู้สอน จำนวน 182 คน พัฒนานวัตกรรม ในวิชาภาษาไทย และนำความรู้ท่ีได้ไปสอนนักเรียน 
  4.โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อส่ือการเรียนการสอน  
 5. โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง 
  6. รายงานผลการดำเนินงานโดยจัดทำเป็นการแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย  
เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 ดังนี้ - โรงเรียนบ้านห้วยฝา - โรงเรียนบ้านส่ีแยกสมเด็จ - 
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทร -โรงเรียนบ้านจาน - โรงเรียนบ้านห้วยผ้ึง -โรงเรียนบ้านหนองบัวใน - โรงเรียนคำบงพิทยาคม 
-โรงเรียนโคกนาดี ฯลฯ 
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โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3  ปีการศึกษา  2564 (ศธ 04022-65-0014) 

งบประมาณ 368,690 บาท  เบิกจ่าย  368,690  บาท คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
๑. เพื่อจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วัดความรู้และความคิดรวบยอด 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

๒. เพื่อนําผลการทดสอบไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง พัฒนาผู้เรียน และคุณภาพการเรียน 
การสอนของโรงเรียนในสังกัด 

๓. เพื่อนําผลการทดสอบไปใช้ประกอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ี 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
 กิจกรรมที่ ๑ ประชุม วางแผนการ ดำเนินงาน (P) 
    ๑. จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนช้ัน ป. 6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564 ผู้ประสงค์เข้ารับการทดสอบ     

ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 
    ๒. เสนอโครงการ/แต่งต้ังคณะทำงานระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ O-NET ช้ัน ป.6 และช้ัน   

ม. 3 ปีการศึกษา 2564 ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 
    ๓. ประชุมคณะทำงาน วางแผนดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
กิจกรรมที่ ๒  ดำเนินการตามกิจกรรม/โครงการท่ีกำหนด (D) 

๑. ประชุมช้ีแจงการดำเนินงานคณะทำงานระดับศูนย์สอบและคณะทำงานระดับสนามสอบ ระหว่าง     
วันท่ี ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๒. ดำเนินการจัดสอบตามปฏิทิน สทศ.กำหนดในวันท่ี ๑๒ และ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
กิจกรรมที่ ๓  ตรวจสอบสรุปและประเมินผลขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ (C) 

๑. ตรวจเยี่ยม สนามสอบ O-NET จำนวน ๑๘ สนามสอบ 
๒. สรุปผล/รวบรวมข้อมูลการดำเนินการจัดสอบ   ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

กิจกรรมที่ ๔ นำผลการประเมินไปวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อวางแผนพัฒนา
ในครั้งต่อไป (A) 

๑. วิเคราะห์สรุป ประมวลผลคะแนนเฉล่ียภาพรวมเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๒. รายงานผลการดำเนินโครงการต่อฝ่ายบริหาร/ ผลการทดสอบต่อโรงเรียนในสังกัดและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้เป็นสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อไป  ในเดือนมีนาคม 

ผลการดำเนินโครงการ 

 การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการ
การป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดำเนินการทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท้ังหมด 4 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยสรุปผลการดำเนินการ ดังนี้ 
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ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖ ดำเนินการทดสอบในวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ สนามสอบ      
ตามกลุ่มโรงเรียนท้ัง 10 กลุ่ม ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนคำบงพิทยาคม กลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง  สนามสอบ
โรงเรียนบ้านนาคู กลุ่มโรงเรียนเสรีไทยนาคู สนามสอบโรงเรียนกุดกว้างสวาสด์ิวิทยา กลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง 
สนามสอบโรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐) กลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ สนามสอบโรงเรียนนาขาวิทยา     
กลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ สนามสอบโรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ สนามสอบ
โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ กลุ่มโรงเรียนนามน สนามสอบโรงเรียนบ้านส่ีแยกสมเด็จ กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ 
สนามสอบโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม กลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน สนามสอบโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์และสนาม
สอบโรงเรียนบ้านโจดนาตาล กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ ๒๖๕๘ คน  ขาดสอบ ๑๓๙ คน   
เข้ารับการทดสอบท้ังหมด ๒๕๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๒ เป็นผู้เข้าสอบ walk in และนักเรียนพิเศษ       
438 คน ดังนั้นจำนวนผู้เข้าสอบนำมาคิดค่าสถิต จำนวน 2,108 คน  ปรากฏว่าผลการทดสอบระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน ๗.๒๒ ส่วนวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชา
วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉล่ียลดลง - ๕.๘๗, - ๓.๐๖ และ - ๓.๕๘ จากปีการศึกษาท่ีผ่านมาตามลำดับ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ดำเนินการทดสอบในวันท่ี 1๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๗ สนามสอบ 7 อำเภอ 
ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน อำเภอห้วยผ้ึง สนามสอบโรงเรียนบ้านม่วงกุล อำเภอนาคู สนามสอบ
โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร อำเภอเขาวง สนามสอบโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ อำเภอกุฉินารายณ์ สนามสอบ
โรงเรียนบ้านโนนเท่ียง อำเภอนามน สนามสอบโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ อำเภอสมเด็จ และสนามสอบ
โรงเรียนบ้านนาบอน อำเภอคำม่วง  จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ ๖๕๕ คน ขาดสอบ ๖๑ คน เข้ารับการทดสอบท้ังหมด 
๕๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๙ เป็นผู้เข้าสอบ walk in และ นักเรียนพิเศษ ๑๑๑ คน ดังนั้นจำนวนผู้เข้าสอบ
นำมาคิดค่าสถิต จำนวน ๔๘๓ คน  คน  ปรากฏว่าผลการทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์       
มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน ๒.๓๒ ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉล่ียลดลง         
- ๕.๔๗, - ๑.๘๖ และ - ๐.๘๘ จากปีการศึกษาท่ีผ่านมาตามลำดับ 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ และโรงเรียนในสังกัดท่ีเข้ารับการทดสอบ     
มีข้อมูลสารสนเทศและนำข้อมูลผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ในเพื่อปรับปรุง พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ต่อไป 

ปัญหาและอุปสรรค  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้การ

ดำเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไม่เป็นไปตาม     
ท่ีกำหนดการไว้ได้ท้ังหมด นักเรียนท่ีมีความประสงค์เข้าร่วมการทดสอบบางส่วนหนึ่งท่ีมีความเส่ียง หรือติดเช้ือ 
COVID-19 ไม่สามารถเข้าร่วมการทดสอบได้ และจากการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี อาจส่งผลกระทบ  
ทำให้ผลทดสอบ O-NET ไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้  
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แนวทางแก้ไข  
๑. จัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลาย ครอบคลุม สอดคล้องกับความต้องการของ 

ผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมากท่ีสุด 

๒. สร้างความตระหนัก เห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพ ป้องกันการติดเช้ือ โดยการปฏิบัติ 
ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เคร่งครัด 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายและบุคลากรในสังกัดได้เข้ารับวัคซีนโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างท่ัวถึง  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และโรงเรียนในสังกัดควรมีการนำผลการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคย      
กับข้อสอบ และรูปแบบการประเมิน O-NET  

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
  

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย :“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” 

งบประมาณ 5,000 บาท  เบิกจ่าย 5,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 ๑. เพื่อพัฒนาส่ือส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ ส่ือส่งเสริมการอ่าน
คล่องเขียนคล่องของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ และส่ือส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓ แบบออนไลน์ 
 ๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูและผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี ๓   
ด้วยส่ือส่งเสริมการอ่านการเขียนออนไลน์ 
 ๓. ประชุมออนไลน์ Application meet ครูภาษาไทยใช้ส่ือส่งเสริมการอ่านการเขียนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 
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ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
 ๑. ประชาสัมพันธ์โครงการแก่สถานศึกษาในสังกัด 
 ๒. จัดทำข้อสอบประเมินคัดกรองการอ่านนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี ๓            
แบบปรนัย google form โดยใช้เครื่องมือคัดกรองปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และใช้เป็นเครื่องมือพัฒนา
คุณภาพการอ่านการเขียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 
 ๓. จัดส่งเครื่องมือประเมินคัดกรองการอ่านการเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ไปยังสถานศึกษา พร้อมแจ้ง
กรอบเวลาดำเนินการสอบและการกรอกข้อมูลในระบบส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ e - mes 
 ๓. ติดตามการกรอกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษาในสังกัด ภายใน ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 

ผลการดำเนินโครงการ 

 ๑. สถานศึกษารับเครื่องมือประเมินคัดกรองการอา่น ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. ผลการประเมินคัดกรอง รอผลการประเมินภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
 ๓. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสังกัด 
ภาพกิจกรรม 
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โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Electronic-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา 
และทักษะชีวิต 

งบประมาณ 5,000 บาท  เบิกจ่าย 5,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบ Electronic-Learning  
      2. เพื่อดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  
          3. เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
          4. เพื่อพัฒนาและขยายผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
1. อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบ 

Electronic-Learning เพื่อเป็นครูแกนนำเพศวิถีศึกษาในการขยายผลการอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา ครบ 
100% ทุกโรงเรียน ในวันท่ี 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมหยาดผ้ึง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
      2. ดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตจากแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีส่งเข้ามาในระบบ 
          3. นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตด้วยระบบออนไลน์ในระดับไลน์ 

ผลการดำเนินโครงการ 

1. ครู มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตด้วยการ
เรียนรู้แบบ Electronic-Learning สามารถขยายผลสู่ครูในโรงเรียนของตนเองได้ 

2. นิเทศติดตามด้วยระบบออนไลน์ และติดตามการส่งผลการอบรมจากรายงานท่ีโรงเรียนแต่ละโรงเรียน
รายงานผลการอบรม 

ปัญหาและอุปสรรค 
 งบประมาณในการขยายผลค่อนข้างจำกัด ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ได้ท่ีคาดหวังไว้ 

แนวทางแก้ไข  
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินโครงการมีหลากหลายกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมและต่อยอดกิจกรรมให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 
ภาพกิจกรรม  
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic-Learning ในการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต วันจันทร์ ท่ี  19  กันยายน  ๒๕๖5 ณ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 เพื่อเป็นครูแกนนำขยายผลการอบรมให้กับครูทุกคนในโรงเรียน 
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โครงการค่ายทักษะชีวิต ปัญหาหยุดหยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ. 2565  

งบประมาณ 20,000 บาท  เบิกจ่าย 20,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อสร้างความตระหนักถึงการคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละบทบาทของ เครือข่ายศูนย์

เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และทีมสหวิชาชีพในเขตพื้นท่ีบริการ
อย่างมีส่วนร่วม 

 2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือตรงตามสภาพปัญหา ได้พัฒนาเต็มศักยภาพท่ีสมบูรณ์ท้ังทาง
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

 3. เพื่อได้รับทราบปัญหาและความคาดหวังของผู้ปกครอง และสถานศึกษาในการให้ความช่วยเหลือและ
ดูแลอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ  

4. เพื่อช่วยนักเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ให้ได้จบการศึกษาภาคบังคับ “คืนนักเรียนสู่ห้องเรียน 
คืนคนดีสู่สังคม  

5. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสีขาวที่มีคุณภาพ
เป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้และมีระบบการคัดกรองดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
 1.กิจกรรม รณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 
 2. การจัดอบรมครูผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3. จัดประชุมครูตำรวจแดร์ โครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน กิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมครูตำรวจแดร์ 
 4. การจัดทำค่ายทักษะชีวิตปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน 
 5. การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง แองกันและแกไขปัญหายาเสพติดการ
ใช้ส่ือนิทานพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวัย (Executive) 

ผลการดำเนินโครงการ 

 1. นักเรียนในสังกัดทุกคนมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ มีหลักคุณธรรมจริยธรรม ไปป้องกันเฝ้าระวงัภยั
ยาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน สังคม อย่างเป็นรูปธรรม  
 2. นักเรียนรู้จักป้องกนัตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดเกิดทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน  
 3. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดท้ัง 58 แห่ง สามารถนำหลักสูตรการอบรมลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติดไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน จากภัย
รอบด้านและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีพร้อมรับมือการเปล่ียนแปลง  
 5. บุคลากรในสังกัดทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างภูมิคุ้มกันจาก
ยาเสพติด และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีพร้อมรับมือการเปล่ียนแปลง  
 6. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีระบบการติดตามงานและขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นรูปธรรม อย่างมีคุณภาพ 

ปัญหาอุปสรรค 
เนื่องจากติดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา COVID – 19 ทำให้ต้องมีการเล่ือนปฏิทินการ
ดำเนินงานตามโครงการออกไป การดำเนินงานต้องมีข้อจำกัดในบางองค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ  
การจัดสรรงบประมาณขอให้ดำเนินการอย่างเร็วรวด ไม่ควรท้ิงช่วงเวลานาน 
 

โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ ปอ้งกันการทุจริต”    (โครงการ
โรงเรียนสุจริต)  ปีงบประมาณ  2565 กิจกรรมการขับเคลื่อนการนำ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

งบประมาณ 45,000 บาท  เบิกจ่าย 45,000 บาท เบิกจ่าย 43,850 บาท คงเหลือ 1,150 บาท  
หมายเหตุ ส่งรายงานแล้วไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน เนื่องจากระยะเวลากระช้ันชิดในการ
จัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.  
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วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ท้ังใน
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร  ด้านการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  และด้านคุณภาพผู้เรียน   
 2. เพื่อ จัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
 3. เพื่อ ศึกษาดูงาน ประชุม อบรม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
 กิจกรรมที่ 1   
             - ประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง จัดทำเครื่องมือประเมิน /เกณฑ์การประกวด   
ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล       
ในสถานศึกษา  “ ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ปีงบประมาณ  2565 กิจกรรมการขับเคล่ือน
การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.กส.3         
ในวันท่ี 16 สิงหาคม 2565                                                                                                                      
           กิจกรรมที่ 2 
             - นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ท้ังในด้าน
การบริหารจัดการหลักสูตร  ด้านการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  และด้านคุณภาพผู้เรียน  
การนิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัด ใช้การนิเทศแบบบูรณาการโดยศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนโดยการลงพื้นท่ี 
และนิเทศ แบบออนไลน์ผ่าน google form โดยผู้รับผิดชอบโครงการ ระยะเวลา กรกฎาคม  2565  -  30  กันยายน   
พ.ศ. 2565 
            กิจกรรมที่ 3 

               -ประกวดคลิปการสอน(การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้หรือไปปรับใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน) ทำหนังสือแจ้งการดำเนินการโครงการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา “ ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ปีงบประมาณ  2565 กิจกรรมการขับเคล่ือนการ
นำ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ให้โรงเรียนในสังกัดทราบทุกโรงเรียน 

               -จัดประกวดแข่งขันคลิปการสอนมีโรงเรียนส่งประกวดคลิปการสอน(การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ไปใช้หรือไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน) จำนวน 12 คลิปการสอน คณะกรรมการจำนวน 15 คนตัดสิน
การแข่งขันการประกวดในวนัท่ี27 สิงหาคม 2565 ณ สำนักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ส่งประกวดโดยมีการมอบโล่และเกียรติบัตรในวันท่ี 29 สิงหาคม 2565 
              กิจกรรมที่ 4 
                 - ถอดบทเรียน/แลกเปล่ียนเรียนรู้  จัดนิทรรศการ นำเสนอผลงาน  มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและ
กำลังใจตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
                 - โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมถอดบทเรียน/แลกเปล่ียนเรียนรู้  โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา         
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        “ ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ปีงบประมาณ  2565 และเข้าร่วมถอดบทเรียนในวันท่ี 
29 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านห้วยผ้ึง โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนสุจริต            
คือโรงเรียนบ้านกออกวิทยาคม 

ผลการดำเนินโครงการ 

 1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา อย่างเป็นระบบ           
เต็มรูปแบบ ร้อยละ100 
 2. ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ  80  ผ่านการประเมินคุณธรรม  5  ประการ ของโรงเรียนสุจริต  คือ  ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย      
ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ 
 3. สถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต
เพิ่มขึ้น 

ปัญหาและอุปสรรค  
           - การบริหารจัดการ / ระยะเวลา /ภาระงาน   
           - การจัดสรรงบประมาณจากสพฐ.กระช้ันชิด  
แนวทางแก้ไข  
           - ประชุม วางแผน การดำเนินการกิจกรรมท่ีไม่ใช้งบประมาณก่อน  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
วางแผนการดำเนินการกิจกรรมต่างๆล่วงหน้าโดยใช้แนวทางของปีงบประมาณ 2565 
 
ภาพกิจกรรม  
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โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาปีงบประมาณ 2565  

งบประมาณ 91,960 บาท  เบิกจ่าย 91,960 บาท คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ การจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
2. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะ ตามแนวทางบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  
3. เพื่อพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT)  
4. เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย                       

ระดับประถมศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  

1. อบรมขยายผลและทบทวนกิจกรรมโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ครู 2 คน/1 โรงเรียน จำนวน 20 
โรงเรียน ท้ังหมด 40 คน วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมหยาดผ้ึง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ระยะท่ี 1 
วันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมหยาดผ้ึง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ระยะท่ี 2 วันท่ี  9-10 กันยายน ๒๕๖5 
ณ ห้องประชุมหยาดผ้ึง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 

2. จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2565 จำนวน 20 โรง จำนวน 20 โรง ๆ 
ละ 3,000 บาท รวม 60,000 บาท 
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3. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการฯ โรงเรียน ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20
โรงเรียน ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2565   

4. ประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 

ผลการดำเนินโครงการ 

1. ครู จำนวน 40 คน จาก 20 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการแบบสืบเสาะ สามารถนำไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2. จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2565 จำนวน 20 โรง ในการจัดซื้ออุปกรณ์
ส่ือการเรียนการสอนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการฯ โรงเรียน ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการแบบสืบเสาะ 

4. รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 
แนวทางแก้ไข  

- 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 - 
ภาพกิจกรรม  

1. อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา       
ปีการศึกษา 2565สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local 
Trainer ; LT) ระหว่างวันท่ี 3 - 6 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดอุดรธานี  
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2. อบรมขยายผลและทบทวนกิจกรรมโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ  

 

 

 

 

 

 

3. จัดสรรงบประมาณส่ือให้กับโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 โรงเรียน 

 

 

 

 

 

4. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการฯ โรงเรียน ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ  
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้ Active Learning   แบบ 
Fundamental AL Training 

งบประมาณ 80,000 บาท  เบิกจ่าย 80,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อขยายผลพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้ Active 

Learning แบบ Fundamental AL Training 
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนโรงเรียนนำกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning                 

ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผน (ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 วันท่ี 20 สิงหาคม 

2565) ศึกษานิเทศก์ จำนวน 15 คน 
1.1 กำหนดเป้าหมายระดับความสำเร็จ 
1.2 ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการดำเนินงาน ส่ือสารประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนโรงเรียนในสังกัด (ณ ห้องประชุมหยาดผ้ึง สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 3 วันท่ี 23-26 สิงหาคม 2565) ดังนี ้

     2.1 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมปฏิบัติการขยายผลพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วย
กระบวนการการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training ระหว่างวันท่ี 23 – 25 
สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมหยาดผ้ึง ดังนี้ 

  2.1.1 รุ่นท่ี 1 วันท่ี 23 สิงหาคม 2565 วิทยากรและครูผู้เข้ารับการอบรม 120 คน 
  2.1.2 รุ่นท่ี 2 วันท่ี 24 สิงหาคม 2565 วิทยากรและครูผู้เข้ารับการอบรม 120 คน 
  2.1.3 รุ่นท่ี 3 วันท่ี 25 สิงหาคม 2565 วิทยากรและครูผู้เข้ารับการอบรม 120 คน 

     2.2 กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning การ
จัดทำส่ือการสอนทำมือตามแบบสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ณ โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 
วันท่ี 26 สิงหาคม 2565 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 10 โรงเรียน จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 80 คน 

     2.3 กิจกรรมท่ี 3 ประชุมปฏิบัติการขยายผลพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วย
กระบวนการการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training แบบออนไลน์ ผ่านระบบ 
Google Meet จำนวน 474 คน ในวันท่ี 27-28 สิงหาคม 2565 

ผลการดำเนินโครงการ 

 1. ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด ท่ียังไม่ได้รับการพัฒนา การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ 
Fundamental AL Training จำนวน 874 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
แบบ Fundamental AL Training และนำกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ไปประยุกต์ใช้และ
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เหมาะสมกับบริบท 

ปัญหาและอุปสรรค  
1. กลุ่มเป้าหมายมีจำนวนมาก ระยะเวลาและสถานท่ีจำกัด ทำให้การอบรมต้องจัดเป็น 2 รูปแบบ คือ 

แบบ ONSITE และแบบ ONLINE ระยะเวลาในการอบรมค่อนข้างท่ีรวดเร็วทำให้ผู้อบรมบางส่วนตามไม่ทัน 
2. ผู้เข้าลงทะเบียนโครงการมีความรู้พื้นฐานท่ีแตกต่างกันทำให้มีความเข้าใจเนื้อหาท่ีอบรมได้ไม่เท่ากัน

นโยบายขาดความต่อเนื่อง ครูมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แต่ยังไม่บูรณาการในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  

แนวทางแก้ไข  
 1.ขยายเวลา/ปรับเปล่ียนสถานท่ีท่ีรองรับผู้เข้าอบรม จัดทำคู่มือเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้รับการอบรมนาไป
ทดลองปฏิบัติ 
 2. จัดกิจกรรม PLC แลกเปล่ียนเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อให้ครูบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

การประชุม ช้ีแจง ปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  
 
ภาพกิจกรรม  
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โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน       
ราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี 

งบประมาณ 50,000 บาท  เบิกจ่าย 50,000 บาท คงเหลือ 0 บาท  

วัตถุประสงค์โครงการ 
 ๑. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านหนังสือ
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงพระ
ราชนิพนธ์ด้วยตนเอง 
 ๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ 
ในสถานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
 ๑. ขออนุมัติโครงการ 
 ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน / ประชุมคัดเลือกสถานศึกษาท่ียังไม่เคยได้รับการจัดสรรหนังสือ
พระราชนิพนธ์ฯ เข้าร่วมโครงการฯ ได้ ๕ โรงเรียนตามกรอบการจัดสรรงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อหนังสือ 
 ๓. สถานศึกษาเลือกหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ  
 ๔. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ  
 ๕. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา 
 ๖. สถานศึกษารับการประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ 
 ๗. รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 ๓. จัดส่งเครื่องมือประเมินคัดกรองการอ่านการเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ไปยังสถานศึกษาพร้อมแจ้ง
กรอบเวลาดำเนินการสอบและการกรอกข้อมูลในระบบส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ e - mes 
 ๓. ติดตามการกรอกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษาในสังกัด ภายใน ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 

ผลการดำเนินโครงการ 

 ๑. สถานศึกษาท่ีร่วมโครงการได้รับการจัดสรรหนังสือพระราชนิพนธ์ ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๒. นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านและอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ได้อย่างมีคุณภาพ  
ปัญหาและอุปสรรค  

- 
ข้อเสนอแนะ 

- 
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ภาพกิจกรรม 

 

 

 

3. โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์     
     เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการนอกแผน    
 

โครงการส่งเสริมคุณธรรและความโปรงใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  

งบประมาณ 5,700 บาท  เบิกจ่าย 5,700 บาท คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานำกิจกรรมส่งเสริมความดีสู่การปฏิบัติอย่าง
อย่างต่อเนื่อง    
 2. เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานขับเคล่ือนสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)  
 3. เพื่อให้มีการขับเคล่ือนสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาคุณธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
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ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
  1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันท่ี 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมหยาดผ้ึง 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
        2. ขยายสู่กลุ่มงานท้ังหมดในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
            3. นำเสนอผลงานด้านคุณธรรมของแต่ละกลุ่มงาน 

ผลการดำเนินโครงการ 

 บุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80   

ปัญหาและอุปสรรค 
1. งบประมาณในการขยายผลค่อนข้างจำกัด ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ได้ท่ีคาดหวังไว้ 
2. บุคลากรยังไม่เข้าใจกระบวนการและยังไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
3. ยังขาดผลงานการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ในการขับเคล่ือนสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

คุณธรรมของทุกกลุ่มงาน 

แนวทางแก้ไข  
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินโครงการมีหลากหลายกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

 จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมและต่อยอดกิจกรรมให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

ภาพกิจกรรม  

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันท่ี 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมหยาดผ้ึง สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
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โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา  

งบประมาณ 11,000 บาท  เบิกจ่าย 11,000 บาท คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อจัดทำแผนการรับนักเรียนและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2565  
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก อายุ 4 –6 ปี ในเขตบริการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 

เขต 3 ได้รับการเตรียมความพร้อมในระดับก่อนประถมศึกษา  
3. เพื่อเกณฑ์เด็กภาคบังคับในเขตบริการได้รับการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาและเข้าเรียนครบทุกคน  
4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ครบทุกคน 
5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สายสามัญ/สายอาชีพ

หรือเทียบเท่า เพิ่มมากขึ้น 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
 กิจกรรมที่ 1 การรับนักเรียน  
             1.1จัดทำแผนการรับนักเรียน  
    1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียน ประชุคณะกรรมการรับนักเรียนเพื่อวางแผนการรับ
นักเรียนและพิจารณาเห็นชอบนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 และสรุปผลการรับ
นักเรียน  
    1.3 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565  
                       1.4ประสานความร่วมมือโรงเรียนร่วมกับชุมชนผู้ปกครอง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนด้วยส่ือท่ีหลากหลาย  
                       1.5 จัดหาท่ีเรียนให้เด็กตกหล่น เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีหาท่ีเรียนไม่ได้  
                       1.6 โรงเรียนรายงานผลการรับนักเรียน  
    1.7 สรุปรายงานผลการรับนักเรียนต่อ ศธจ./สพฐ. 
 
 



 

รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 179 
 

 
กิจกรรมที่ 2 การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน  
                2.1 แต่งต้ังคณะทำงานรวบรวมข้อมูลประชากรวัยเรียน 
      2.2 ประสานขอข้อมูลประชากรวัยเรียนทร.14 จากสำนักทะเบียนราษฎร์ เทศบาล     

อำเภอในเขตพื้นท่ีฯ  
     2.3 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน ดำเนินการสำมะโนประชากรวัย

เรียน โดยลงพื้นท่ีสำรวจ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  
         2.4 ติดตามเด็ก ตกหล่นเด็กออกกลางคัน เพื่อให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

ผลการดำเนินโครงการ 

1 เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการเข้าเรียนครบทุกคน  
2 นักเรียนจบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ครบทุกคน  
3 นักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี3 เรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ/สาย

อาชีพ หรือเทียบเท่าเพิ่มมากขึ้น 
ปัญหาและอุปสรรค  

- เด็กมีปัญหาเรื่องความยากจน บางคนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา (อาศัยอยู่กีบ ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า 
น้า อา หรือบุคคลอื่น)  

แนวทางแก้ไข  

- ช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาได้ในระดับหนึ่ง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

-  
 

โครงการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม 

งบประมาณ 15,298 บาท  เบิกจ่าย 15,298 บาท คงเหลือ 0 บาท 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อให้ประชากรวัยเรียน ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” จำนวน 99 คน ได้รับ               
การติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล  
 2. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนท่ีเกิดปี พ.ศ. 255๘ ตาม ทร.14 ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนท่ีมี
ตัวตนอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนท่ีไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 256๕ ได้รับการติดตามช่วยเหลือ
และส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 3. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนท่ีออกกลางคันในปีการศึกษา 256๔ ได้รับการติดตามช่วยเหลือ      
และส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
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 4. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 6 ในปีการศึกษา 256๔ 
ท่ีไม่ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 256๕ ได้รับการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 5. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุ 4 ปีบริบูรณ์ ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 256๕ 
(เกิดต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2565) ท่ีมีตัวตนอยู่ในเขตพื้นท่ีบริการของ
โรงเรียน ท่ียังไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ได้รับการศึกษาในปีการศึกษา 256๕ ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
 6. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ในปีการศึกษา 256๔ ท่ีไม่ได้
ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ/สายอาชีพ/เทียบเท่า ในปีการศึกษา 256๕ ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 7. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนท่ีด้อยโอกาสในโรงเรียนท่ีต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในปี
การศึกษา256๕ ได้รับการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  8. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนท่ีมีแนวโน้มออกกลางคันในปีการศึกษา 256๕ ได้รับการติดตาม
ช่วยเหลือและส่งเสริมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ  
  1. รับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พร้อมท้ังศึกษาแนวทางปฏิบัติการ

ดำเนินงาน 
  2. ศึกษาข้อมูลเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พร้อมท้ังจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด สำหรับการ
ลงพื้นท่ีติดตามค้นหา  

  3. แจ้งวิธีการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยใช้ 
Application “พาน้องกลับมาเรียน”พร้อมมอบนโยบายในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและกำหนด
เป็นนโยบายของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  4. จัดต้ังศูนย์ประสานงาน “พาน้องกลับมาเรียน” ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  5. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการขับเคล่ือนนโยบาย “พาน้องกลับมาเรียน” ในระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา เพื่อกำหนดแผนและแนวทางการดำเนินงาน (เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยมีเครือข่ายทุกเครือข่าย
ในสังกัด 10 เครือข่าย และศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่าย ได้ตรวจสอบ ติดตามฯ ) 

  6. ดำเนินการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผน เพื่อสำรวจค้นหาติดตามเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน 
และนำเข้าสู่ระบบการศึกษา  

  7. คณะทำงานดำเนินงานตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ร่วมกับสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องในสังกัด 
ท้ัง 57 แห่ง ลงพื้นท่ีค้นหา ติดตามเด็กตกหล่น เด็กกลางคัน จำนวน 99 คน 

  8. รายงานผลฯ และปักหมุดบน Application พาน้องกลับมาเรียน และเว็บไซต์ 
http://dropout.edudev.in.th  

  9. ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
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10.ป้องกันเด็กท่ีอยู่ในระบบการศึกษาออกจากระบบ โดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง    
มีประสิทธิภาพ และจัดทำโครงการติดตามช่วยเหลือและส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้เข้าถึงโอกาสทางการ
ศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

ผลการดำเนินโครงการ 

 ติดตามเด็กได้ครบท้ัง 99 คน ประกอบด้วย 
     เด็กมีท่ีเรียน จำนวน  87   คน ดังนี้ 

               1. เรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น  จำนวน 54 คน 
               2. เรียนในสังกัดเดิม               จำนวน 32 คน 
               3. ไปเรียนต่อต่างประเทศ        จำนวน 1 คน 
          เด็กไม่ได้เรียนต่อ  จำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
               1. พิการไม่สามารถเข้าเรียนได้   จำนวน 3 คน (ได้ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น     
ท่ีเกี่ยวข้องแล้ว)  
               2. จบการศึกษาภาคบังคับและประกอบอาชีพแล้ว จำนวน 8 คน 
               3. เสียชีวิต                           จำนวน     1   คน 
ภาพกิจกรรม 
                - 
 

3. ผลการประเมินคุณธรรม และความโปรง่ใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

ผลการประเมินในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.04 อยู่ในระดับ AA ผลการประเมิน ผ่าน มีรายละเอียด ดังนี ้

 
การประเมิน ตัวชี้วัด คะแนนรวม ITA 

IIT การปฏิบัติหน้าท่ี 
การใช้งบประมาณ 
การใช้อำนาจ 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

98.04 
EIT คุณภาพการดำเนินงาน 

ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
การปรับปรุงการทำงาน 

OIT การเปิดเผยข้อมูล 
การป้องกันการทุจริต 



 

รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 182 
 

 

4. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  

ผลคะแนนการดำเนินงาน ร้อยละ    ระดับคุณภาพ 
 
 

5. ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาม
ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามตัวช้ีวัด

แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน  
6 กลยุทธ์ ผลการดำเนินงานเทียบค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 7 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายท้ัง 7 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ คำอธิบายระดับคุณภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริม 
สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลง
และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

3 ดี 

ตัวชี้วัดท่ี 10 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (สำหรับ สพป.) 

5 ดีเย่ียม 

ตัวชี้วัดท่ี 11 ร้อยละผู้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับดีขึ้นไป 

4 ดีมาก 

ตัวชี้วัดท่ี 14 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ัน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR)  
ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

5 ดีเย่ียม 

ตัวชี้วัดท่ี 15 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อม(ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติ
ตามโครงการ PISA 

5 ดีเย่ียม 

ตัวชี้วัดท่ี 16 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการ
สอนตามพหุปัญญา 
ตัวชี้วัดท่ี 17 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อ
พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

5 ดีเย่ียม 

ตัวชี้วัดท่ี 18 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการท่ีเป็นดิจิทัล 

5 ดีเย่ียม 

คะแนนเฉลี่ยรวม 7 ตัวชี้วัด 4.57 ดีเยี่ยม 
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6. ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT, O-NET)  
ประจำปีการศึกษา 2563 

 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 

จำแนกตามระดับเขตพื้นท่ี ระดับจังหวัด ระดับสพฐ. และระดับประเทศ  
 

                 ที่มา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
 

ตารางที่  2  แสดงคะแนนเฉล่ียร้อยละ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2564  เปรียบเทียบระดับเขตพื้นท่ี  ระดับจังหวัด   ระดับ

ภาค  ระดับสังกัด  และระดับประเทศ   
 

ท่ี 
หน่วยงาน 

ค่าคะแนนเฉล่ียร้อยละ (Mean : X ) 
เฉล่ีย 4 วิชา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

1 สพป.กาฬสินธุ์ 3  46.42 31.45 33.57 32.85 36.35 

2 ระดับจังหวัด 49.54 32.62 34.17 32.85 37.30 

3 ระดับ สพฐ. 49.54 35.46 35.85 33.68 38.63 

4 ระดับประเทศ 50.38 39.22 36.83 34.31 40.19 

 

 

 

ความสามารถ
ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยระดับ ผลต่าง 

สพป. 
กส.3 

จังหวัด 
กาฬสินธ์ุ 

ศึกษาธิ 
การภาค 

สังกัด 
(สพฐ.) 

ประเทศ จังหวัด 
กาฬสินธ์ุ 

ศึกษาธิการ
ภาค 

สังกัด 
(สพฐ.) 

ประเทศ 

ด้าน
คณิตศาสตร์ 

 
45.91 

 
51.94 

 
53.96 

 
48.73 

 
49.44 -6.03 -8.05 -2.82 -3.53 

ด้านภาษาไทย 52.25 56.94 59.91 55.48 56.14 
-4.69 -7.66 -3.23 -3.89 

รวม 2 ด้าน 49.10 54.45 56.93 52.11 52.80 
-5.35 -7.83 -3.01 -3.70 



 

รายงานผลการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 185 
 

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม 4 วิชา

ระดับเขตพื้นที่

ระดับจังหวัด

ระดับ สพฐ.

ระดับประเทศ

แผนภู มิ   1  แสดงคะแนนเฉล่ียร้อยละ  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน  (O-NET)                
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา  2564 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นท่ี  ระดับจังหวัด  ระดับสังกัด       
และระดับประเทศ   
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ส่วนที่ 4 ผลงานที่ประสบความสำเร็จ 

1. ผลการแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียม  
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ในงานการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น             
ท่ีประสพผลสำเร็จเป็นท่ีประจักษ์  ครั้งท่ี ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

    

 

2. รางวัลส่งเสริมผลงานครูปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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3. รางวัล Best Practices ปฐมวัย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

 

                                        

 

4.รางวัล OBEC AWARDS ศึกษานิเทศก์ ระดับชาติ  

                                  

 

5. รางวัลป้ายตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับชาติ 
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6. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส 

ลำดับ ชื่อ รางวัล 
1 นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงศ์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟา้มหาจักร ี
2 นายมนตรี จันทวงศ์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟา้มหาจักร ี

 

7. รางวัลศึกษานิเทศก์ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในโอกาสครบรอบ 43 ปี จำนวน 5 รางวัล ดังน้ี 

ลำดับ ชื่อ รางวัล 
1 นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ดีเด่น 
2 นางเยาวลักษณ์  ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ดีเด่น 
3 นางสุชัญญา  เย้ืองกลาง ศึกษานิเทศก์ดีเด่น 
4 นางสาววิชชุดา  ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ดีเด่น 
5 นางสะใบแพร  มากต่าย ศึกษานิเทศก์ดีเด่น 

 

8. สถานศึกษาในสังกัดได้เข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีกการศึกษา 2565  จำนวน 3 แห่ง ดังน้ี 

ลำดับ ชื่อสถานศึกษา รางวัล 
1 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร สถานศึกษาปลอดภัย 
2 โรงเรียนหนองโพนสูง สถานศึกษาปลอดภัย 
3 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สถานศึกษาปลอดภัย 

 

9. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้รับรางวัล
ของคุรุสภา ประจำปี 2565 ดังน้ี 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รางวัล 
1 นางเยาวลักษณ์  ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คุรุสดุดี 
2 นายนิกร  เชยชมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว คุรุสดุดี 
3 นายกรชกร  ชวติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม คุรุสดุดี 

 

10. รางวัลโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล รางวัล 
นางเยาวลักษณ์  ศิริรักษ์ พระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา  

ระดับจังหวัด 
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11. เกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น โครงการเพชรเสมากาฬสินธุ์สาม เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งท่ี 66 พ.ศ.2566 
ลำดับ ชื่อ รางวัล 

1 นายมนตรี จันทวงศ์ ผู้บริหารดีเด่น โครงการเพชรเสมากาฬสินธุ์
สาม 

 
12. เกียรติบัตรรางวัลการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ครั้งท่ี 5 

ลำดับ ชื่อ รางวัล 
1 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา

และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 
13. เกียรติบัตรรางวัลลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕ 

ลำดับ ชื่อโรงเรียน รางวัล 
1 นาขามวิทยา - หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน       

          ระดับดีเย่ียม  
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คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา 
นายภัณฑ์รักษ์ พลต้ือ ผู้อำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์  เขต 3 
นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์  เขต 3 
นางวิภา  สายรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์  เขต 3 
นายมนตรี  จันทวงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาฬสินธุ์  เขต 3 
 
คณะผู้จัดทำ 
นายประภวิษณ์ุ จิตจักร   ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางลมุล เนตรคุณ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวเมทิกา  โคกลือชา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวชญาภรณ์ บาลศรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาววรรณภา ศิริปะกะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวจารุวรรณ การรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
ผู้รับผิดชอบ รวบรวม เรียบเรียง รูปเล่ม 
นางสาววรรณภา ศิริปะกะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 



www.kalasin3.go.th
กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. 0-43869-584


