


          ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต  2  

  

ค ำน ำ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์  เขต 2 ในฐำนะที่เป็นส่วนรำชกำรที่ส่งเสริม 
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้จัดท ำแผนนปิิบัติกำรประจ ำปงงบประมำณ พ.ศ.2564 เพ่ือใช้ในกำร
บริหำรจัดกำร พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแผละให้สถำนศึกษำในสังกัดใช้เป็นกรอบแผนวทำง ในกำรด ำเนินงำนแผละ
ขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยมีสำระส ำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์หลักในกำร
ให้บริกำร กลยุทธ์ แผนนงำน โครงกำร กิจกรรม แผละงบประมำณ ให้สอดคล้องกับ แผนนพัฒนำศึกษำแผห่งชำติ 
พ.ศ.2560–2579 จุดเน้น นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรแผละนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ตลอดจนใช้ เป็นเครื่องมือ ในกำรประสำนงำน บูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
นอกจำกนั้นยังใช้เป็นกรอบ แผนวทำงในกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินนลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 ให้เกิดประสิทธิภำพแผละประสิทธินลสูงสุดต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์  เขต 2 ขอขอบคุณนู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ให้
ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำแผนนปิิบัติกำรประจ ำปงงบประมำณ พ.ศ.2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 จนส ำเรจจลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนี้ จะเป็นแผนวทำงให้
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำได้ใช้เป็นแผนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้ประสบ
นลส ำเรจจแผละเป็นที่น่ำชื่นชมของนู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
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ส่วนที่ 1                                                                            
สภาพการจัดการศึกษา 

บทน า  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จัดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบ บริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีภารกิจในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

บทบาทหน้าที่ ภารกิจ  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่อยู่ใน
ส่วนภูมิภาค สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่อ านาจหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง    
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้  
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ 
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด และ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการ รูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ด้าน
การศึกษา  
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ หน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 

ตรวจสอบ 

กลุ่ม
อ านวยการ 

กลุ่มส่งเสรมิ 
การจัดการ

ศึกษาทางไกล
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

 

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์
การศึกษา 

กลุ่ม 
บริหารงาน

บุคคล 

กลุ่มพัฒนาคร ู
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 

กลุ่มส่งเสรมิ 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ  
ติดตามและ 
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

กลุ่ม 
นโยบายและแผน 

สถานศึกษา 
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1.ข้อมูลทั่วไป 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา 37 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา ,ประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา 

1.1 ที่ตั้ง 
 เลขที่ 312 หมู่ 4 ถนนฮ่องฮี-กระนวน  ต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170  
โทรศัพท์  0-4388-9546-49    โทรสาร  0-4388-9534  เว็บไซต์ http://www.kalasin2.go.th  

1.2 เขตพ้ืนที่บริการ 
 เขตบริการ ประกอบด้วยพื้นที่ 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอยางตลาด อ าเภอหนองกุงศรี  อ าเภอห้วยเม็ก  
อ าเภอท่าคันโท และอ าเภอฆ้องชัย 

1.3 อาณาเขต   

 ทิศเหนือ ได้แก่ อ าเภอท่าคันโท เขตแดนติดต่อกับอ าเภอศรีธาตุ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี 
 ทิศใต้ ได้แก่ อ าเภอยางตลาด  เขตแดนติดต่อกับอ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ อ าเภอกันทรวิชัย   
จังหวัดมหาสารคาม อ าเภอฆ้องชัย เขตแดนติดต่อกับอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 ทิศตะวันออก ได้แก่ อ าเภอหนองกุงศรี เขตแดนติดต่อกับอ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
 ทิศตะวันตก ได้แก่ อ าเภอห้วยเม็ก เขตแดนติดต่อกับอ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม และติดต่อกับ  
อ าเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น 

           
            
            
            
             

 

 

 

 

ผู้บริหารการศึกษา 
 ในปีงบประมาณ 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนการบริหารงานโดยผู้บริหารการศึกษา ประกอบด้วย 
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 1. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 2. นายเคน  อาจดวงดี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 3. นายชัชวาล  อาราษฎร์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
     4. นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

ผู้อ านวยการกลุ่ม 

  1. นางนันทิรา  เมตตา  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
  2. นางทิชากร  ชอบหาญ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  3. นายประดิษฐ์  สีเล  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  4. นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  5. นางสว่างจิตร  คงแสนค า  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
  6. นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์  ศึกษานิเทศก์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
       ประเมินผลการจัดการศึกษา 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา 
 1. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.กส.2  ประธานกรรมการ 
 2. นายประเมธ  ภูคงคา ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ  
 3. นางบุญเมือง  ฉันทะกลาง ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ 
 4. นายขวัญใจ  อุดมรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 5. นางพนาพร  ภูจอมจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6. นางบุษบา  นรินทร์รัมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 7. นายกมลศักดิ์  ภูชมศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 8. นายประสงค์  สกุลซ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 9. นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ     กรรมการ/เลขานุการ  

ตารางท่ี 1 จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงาน   
 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 
1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 
3 ศึกษานิเทศก์ 8 
4 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 28 
5 ลูกจ้างประจ า 6 
6 พนักงานราชการ 2 
 ลูกจ้างชั่วคราว 6 

รวมทั้งสิ้น 54 
 ข้อมูล (ณ 30 ธันวาคม  2563) 
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2. ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา 
 2.1 การบริหารจัดการศึกษา 
 ข้อมูลจ านวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 10  ก.ค. 2563)   ประกอบด้วย 
  1) โรงเรียนประถมศึกษา     จ านวน   115   แห่ง 1 สาขา 
  2) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จ านวน    51 แห่ง   
   รวมสถานศึกษาในสังกัด   จ านวน    167   แห่ง 
 มีพ้ืนที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา 5 อ าเภอ และแบ่งการบริหารเป็น 9 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ข้อมูลดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลเขตบริการ ศูนย์เครือข่ายฯ และจ านวนโรงเรียนในสังกัด 

ที ่ อ าเภอ ศูนย์เครือข่ายฯ จ านวนโรงเรียน ประธานศูนย์ฯ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

1 ยางตลาด 
ยางตลาด 1 22 นายรุ้ง  ทาสะโก ปอแดงวิทยา 
ยางตลาด 2 21 นายกิตติชัย  ไกรพินิจ ดงบังวิทยา 
ยางตลาด 3 18 นายศราวุธ  ศรีประภา ชุมชนบ้านป่าแดง 

2 ห้วยเม็ก 
ห้วยเม็ก 1 16 นายอภิชัย  ศรีโท ห้วยเม็กราษฎร์นุกลู 
ห้วยเม็ก 2 15 นายสุรยิา  สุเพ็ญศิลป ์ หนองปะโอประชาอุทิศ 

3 ท่าคันโท ท่าคันโท 20 นายศรายุทธ  เชื้ออัญ ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธ์ิ 

4 หนองกุงศรี 
หนองกุงศรี 1 19 นายนิกร  นามโส ค าไฮวิทยา 
หนองกุงศรี 2 20 นายคม  เอกพันธ ์ หนองแข้วิทยา 

5 ฆ้องชัย ฆ้องชัย 16 นายส าเริง  เริงสุจติตกลุ ท่าแห่วิทยาคม 
รวม 5 9 167   

 

ตาราง 3  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกประเภทตามศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     ตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 

ศูนย์เครือข่าย 
โรงเรียน 

หลัก 
สาขา 

ประเภท 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

โรงเรียน 
ขยายโอกาสฯ 

โรงเรียน 
คุณภาพ 

ประจ าต าบล 
นร.0- 

120 คน 
นร.121- 
300 คน 

นร. 301  
คนขึน้ไป 

ยางตลาด 1 22 0 14 7 1 4 6 
ยางตลาด 2 21 0 12 9 0 10 4 
ยางตลาด 3 18 0 10 8 1 6 5 
ห้วยเม็ก 1 16 0 17 0 0 4 5 
ห้วยเม็ก 2 15 0 8 7 0 5 4 
ท่าคันโท 19 1 10 7 3 7 6 
หนองกุงศรี 1 19 0 16 3 0 4 4 
หนองกุงศรี 2 20 0 11 8 1 7 5 
ฆ้องชัย 16 0 11 5 0 4 5 

รวม 166 1 109 54 6 51 44 
  ข้อมูล (10 กรกฎาคม 2563)  
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 ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนนักเรียนและห้องเรียนในสังกัด  
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2    

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ชาย หญิง รวม รวมห้อง ชาย หญิง รวม รวมห้อง 
อนุบาล 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
อนุบาล 2 955 827 1782 164 917 880 1792 164 
อนุบาล 3 963 921 1884 168 1024 904 1928 167 

รวมอนุบาล 1918 1748 3666 332 1941 1784 3725 331 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 1042 1004 2046 171 1017 929 1946 171 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 1056 1046 2102 170 1069 1029 2098 168 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 1099 967 2066 172 1107 1080 2187 169 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 1170 1020 2190 168 1114 996 2110 170 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 1188 1070 2258 170 1191 1034 2225 168 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 1248 1131 2379 170 1206 1072 2278 168 

รวมประถมศึกษา 6803 6238 13041 1021 6704 6140 12844 1014 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 483 392 875 52 508 388 896 55 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 537 435 972 55 468 384 852 50 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 489 360 849 51 464 426 890 53 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1509 1187 2696 158 1440 1198 2638 158 

รวมท้ังสิ้น 10230 9173 19403 1511 10085 9122 19207 1503 
     (ข้อมูล 10 ก.ค.2563) 
  จากตารางที่ 4 พบว่านักเรียนระดับอนุบาลเพิ่มขึ้น ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน
นักเรียนลดลง สรุปในภาพรวม ปีการศึกษา 2563 จ านวนนักเรียนลดลง  

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด 

ประเภท 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ยา
งต

ลา
ด 

1 

ยา
งต

ลา
ด 

2 

ยา
งต

ลา
ด 

3 

ห้ว
ยเ

ม็ก
 1

 

ห้ว
ยเ

ม็ก
 2

 

ท่า
คัน

โท
 

หน
อง

กุง
ศร

ี 1
 

หน
อง

กุง
ศร

ี 2
 

ฆ้อ
งชั

ย 

 
รวม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 21 21 16 13 11 17 17 18 15 149 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4 
ข้าราชการครู 191 187 158 81 115 182 115 171 103 1303 
ลูกจ้างประจ า (นักการ) 5 6 8 5 3 9 8 5 2 57 
พนักงานราชการ 6 6 4 6 5 13 11 8 6 65 
ครูวิทย์-คณิต 1 3 1 2 1 2 1 5 1 17 
ครูขั้นวิกฤต 0 2 2 0 2 3 2 1 0 12 
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 4 4 5 2 2 6 4 3 4 34 
ธุรการโรงเรียน 22 20 18 14 12 16 19 18 15 154 
ลูกจ้างชัว่คราวปฏบิัติหน้าที่นักการ 9 10 10 4 7 9 4 7 9 69 
ข้อมูลจาก กลุ่มบริหารงานบุคคล (ณ 1 ก.ย.2563) 



แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564   

          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 หนา้ 7
  

3.ข้อมูลงบประมาณ   
 ตารางท่ี 6 รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2562 และปี 2563 เปรียบเทียบ  ดังนี้ 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 
เปรียบเทียบ 

เพิ่ม/ลด 
ยอดใช้

งบประมาณ(63) 
งบประมาณ

คงเหลือ 
งบบุคลากร 15,941,829.00 17,648,900.00 +1,707,071.00 17,320,984.00 327,916.00 
งบด าเนินงาน 63,741,505.00 49,060,673.00 -14,680,832.00 49,000,089.67 60,583.33 
งบลงทุน 46,453,900.00 14,354,550.00 -32,099,350.00 14,352,700.00 1,850.00 
งบเงินอุดหนุน 98,703,255.00 104,834,428.00 +6,131,173.00 104,808,528.00 25,900 

 

4. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
4.1 ด้านคุณภาพการศึกษา 
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนระดับชาติ (NT/ONET) ปีการศึกษา 2562 
 ตารางท่ี 7 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561 และ 2562 ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทักษะความสามารถท้ัง 2 ด้าน 

ทักษะความสามารถ 
ปีการศึกษา 

ผลต่าง 
2561 2562 

ด้านคณติศาสตร์ (Mathematics) 53.18 49.31 -4.5 
ด้านภาษาไทย (Thai Language) 55.14 46.87 -8.27 
เฉลี่ย 54.48 48.09 -6.39 

แสดง แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2561 – 2562 

 

จากตารางผลเปรียบเทียบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561ทักษะ
ความสามารถทั้ง 2 ด้าน เปรียบคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 พบว่า ปีการศึกษา 2562 

42
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ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย 

ปี 2561

ปี 2562
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มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 48.09มีผลต่าง -6.39 เมื่อพิจารณาเป็น 
รายทักษะ พบว่าผลต่าง คะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดในปีการศึกษา 2562 คือ ด้านภาษาไทย -8.27  

2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 – 2562 

กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เปรียบเทียบ 
2561 2562 

ภาษาไทย 52.49 45.74 -6.75 
คณิตศาสตร ์ 31.82 29.17 -2.65 
วิทยาศาสตร ์ 37.19 32.16 -5.03 
ภาษาต่างประเทศ 31.67 27.56 -4.11 

เฉลี่ย 38.29 33.65 -4.64 
 

แสดง แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 

 

จากผลการเปรียบเทียบข้อมูลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ O-NET นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 พบว่าโดย
ภาพรวมมีผลคะแนนเฉลี่ยลดลง -4.64  เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มสาระ พบว่ากลุ่มสาระที่มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลง
มากที่สุดคือกลุ่มสาระภาษาไทย -6.75  รองลงมาคือกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ผลคะแนนเฉลี่ยลดลง -5.03 กลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ -4.11 และกลุ่มคณิตศาสตร์ผลคะแนนเฉลี่ยลดลง -2.65 
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3) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  

 ตาราง 9  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 – 2562 

กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เปรียบเทียบ 
2561 2562 

ภาษาไทย 49.90 52.53 +2.63 
คณิตศาสตร ์ 24.33 21.89 -2.44 
วิทยาศาสตร ์ 32.75 28.85 -3.90 
ภาษาต่างประเทศ 25.78 28.61 +2.83 

เฉลี่ย 33.19 32.97 0.22 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2561 – 2562 
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 

 

จากผลการเปรียบเทียบข้อมูลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ O-NET นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562พบว่าโดย
ภาพรวมผลคะแนนเฉลี่ยลดลง -0.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระ พบว่า กลุ่มสาระภาษาไทยมีผลคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น +2.63และกลุ่มสาระต่างประเทศ ผลคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน +2.83 กลุ่มสาระท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ย
ลดลงได้แก่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ศาสตร์มีผลคะแนนลดลง -3.90 และกลุ่มสาระกลุ่มสาระคณิตศาสตร์        
ผลคะแนนเฉลี่ยลดลง -2.44  
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4.2 ด้านโอกาสทางการศึกษา 
 1) นักเรียนที่จบช้ัน ม.3 ที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 ตารางท่ี 10 จ านวนนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ปี การศึกษา 2562 ที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  

รายการ 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด ร้อยละ 
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2562 766  

1. ศึกษาต่อปีการศึกษา 2563   

 1.1 สายสามัญ 368  

 1.2 สายอาชีพ 312  

 1.3 เทียบเท่า 58  

2.ประกอบอาชีพ/อ่ืน ๆ 28  

 จากตารางที่ 10 พบว่าการรณรงค์ให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ) ซึ่งมี
ทั้งสิ้น 766คน ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ได้จ านวน 738 คน คิดเป็นร้อยละ 96.3 โดยแยกเป็นเรียนต่อสาย
สามัญมากที่สุด จ านวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมา คือ เรียนต่อสายอาชีพ  จ านวน 312 คน คิดเป็น        
ร้อยละ 40.7 และ เรียนต่อเทียบเท่า จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 ประกอบวิชาชีพ/อื่นๆ จ านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตามล าดับ 

 2) นักเรียนออกกลางคัน 
 ตารางท่ี 11 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
นักเรียน 
ต้นป ี

ออกกลางคัน ร้อยละ หมายเหตุ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 2,045 - -  
ประถมศึกษาปีที่  2 2,100 - -  
ประถมศึกษาปีที่  3 2,066 - -  
ประถมศึกษาปีที่  4 2,185 - -  
ประถมศึกษาปีที่  5 2,249 - -  
ประถมศึกษาปีที่  6 2,390 - -  
รวมชั้นประถมศึกษา 13,035 - -  
มัธยมศึกษาปีที ่1 870 - -  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 941 - -  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 832 - -  
รวมมัธยมศึกษา 2,643 - -  
รวมทั้งสิ้น 15,678 - -  

 จากตารางที ่11 พบว่า ในต้นปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ทั้งสิ้น 15,678  คน และเม่ือสิ้นปีการศึกษา ไม่มีนักเรียนออกกลางคัน  
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 3) ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ผลการสังเคราะห์รายงานประจ าปีของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 ผลการพัฒนานักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 จ านวน 166 โรงเรียนมีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 12 
ตารางท่ี 12 ผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน 
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด 
เย่ียม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 0 0 64 84 17 
    คิดเป็นร้อยละ 0 0 38.80 50.90 10.30 

มาตรฐานที่ 2 0 0 65 78 22 
   คิดเป็นร้อยละ 0 0 39.40 47.30 13.33 

มาตรฐานที ่ 0 0 64 82 19 
คิดเป็นร้อยละ 0 0 38.78 49.79 11.50 

จากตารางที่ 12  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า  
 ด้านมาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 50.90  รองลงมา
อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 38.80  และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 10.30 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 47.30 
รองลงมาอยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 39.40 และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 13.33   
 มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 
49.79  รองลงมาอยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 38.78  และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 11.50  ตามล าดับ 

 ผลการสังเคราะห์รายงานประจ าปีของโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 165 
โรงเรียน มีรายละเอียด ตามตารางที่ 13 

ตารางท่ี 13 ผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ 

ก าลัง 
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

 

ดี 
 

ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 0 0 77 78 10 
คิดเป็นร้อยละ 0 0 46.66 47.27 6.06 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  0 0 51 83 31 
คิดเป็นร้อยละ 0 0 30.90 50.30 18.78 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 0 0 55 98 12 
คิดเป็นร้อยละ 0 0 33.33 59.39 7.27 

  

 จากตารางที่ 13  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน               
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  พบว่า  
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 ด้านมาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ 47.27 
รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 46.66 และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 6.06     
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็น 
ร้อยละ 50.30  รองลงมาอยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 30.90  และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 18.78  
 มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ  คิดเป็น ร้อย
ละ 59.39  รองลงมาอยู่ในระดับดี  คิดเป็นร้อยละ 33.33  และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 7.27ตามล าดับ 

ตารางท่ี 14 ผลการประเมินภายนอก สมศ.  รอบ 4  (ปี 2561) 

ระดับ 
การจัดการศึกษา 

จ านวนโรงเรียน 
ที่เข้ารับการประเมิน 

ผ่านการประเมิน ไม่ผ่านการประเมิน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การศึกษาปฐมวัย 12 12 100 - - 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 12 100 - - 
 จากตารางที่ 14 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อปี พ.ศ. 2561 มีสถานศึกษาในสังกัดเข้ารับการประเมินและได้รับผลการ
ประเมินโดยแยกเป็น การศึกษาระดับปฐมวัยจ านวน 12 โรง ได้ผ่านการประเมินตามมาตรฐานของ สมศ. 
จ านวน …12…โรง คิดเป็นร้อยละ …100… 

สรุปผลรางวัลศิลปะหัตกรรมนักเรียน ปี 2562 
งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที ่69 ปีการศึกษา 2562  ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน ธันวาคม 
พ.ศ.2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ร่วมงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี การศึกษา 2562 สรุปผล ดังนี ้ 
 1. เหรียญทอง  จ านวน 145 เหรียญ  
 2. เหรียญเงิน  จ านวน 44 เหรียญ  
 3. เหรียญทองแดง จ านวน 31 เหรียญ  
 4. เข้าร่วม  จ านวน 8 รายการ  

ล าดับ หมวดหมู ่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน 
1 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
การประกวดยุว
บรรณารักษ์ส่งเสริมการ
อ่าน ป.4-ป.6 

92.8 ทอง ชนะเลิศ พินิจราษฎร์บ ารุง ด.ญ.จุฑามาศ ช านาญศึก 
ด.ญ.ลลิตา ตุมร 
ด.ญ.ศุภิสรา สุนทรภักด์ 

2 เรียนรวม 
-ภาษาไทย 

การแข่งขันการเล่า
นิทานประเภทนักเรียน
ท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

98.2 ทอง ชนะเลิศ ดงบังวิทยา ด.ช.ณัฐพล  อันทะศรี 

3 เรียนรวม 
-ศิลปะ 

การประกวดการขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งประเภท
นักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
ป.1-ป.6 

95 ทอง ชนะเลิศ วัดบ้านกุดสังข์ ด.ญ.สุจิตรา  ภูงามหมอก 

1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันชูโดก  
ป.1-ป.6 

98 ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 2 

นาอวนวิทยาสิทธิ์ ด.ญ.ธิดารัตน์  ภูถมทอง 

2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน 96.5 ทอง รองชนะเลิศ ดอนยานางศึกษา ด.ช.ปริญญากรณ์  ภูโทถ้ า 
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ล าดับ หมวดหมู ่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน 
ประเภทร่อนนานปล่อย
ด้วยมือ ป.4-ป.6 

อันดับท่ี 2 ด.ช.อธิป  โกติรักษ์ 

3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิก 
 ป1-ป.3 

93.6 ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 2 

พินิจราษฎร์บ ารุง ด.ญ.น้ าทิพย์  ประสิทธิสุข 
ด.ญ.ปานชนก  สานฤทธิ์ 

4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับสูง ม.1- ม.3 

95 ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 2 

ฮ่องฮีวิทยา นายชลพล  อุทัยมา 
ด.ช.ปฏิภาณ สุวัฒน์วรพงษ์ 
นายปรเมษฐ์  ดวงค ารักษ์ 

5 เรียนรวม 
-งานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขันท าอาหาร 
ประเภทนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทาง
สติปัญญา ป.1-ป.6 

91.6 ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 2 

หัวงัววิทยาคาร ด.ช.ทรงสิทธิ์  โทแก้ว 
ด.ช.สัตยา  ช่างอิน 
ด.ช.สิทธิชัย  สุดยอด 

6 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน 

การแข่งขันเดี่ยวดนตรี
พื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-
ม.3 

94 ทอง รองชนะเลิศ 
อันดับท่ี 2 

ห้วยเตยวิทยา ด.ช.ธนากร  สิงห์สุวรรณ 

 

4.ด้านประสิทธิภาพ 
ตารางที่ 13 ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ผลการด าเนินงานตามระดับคุณภาพ 

นโยบาย/ตัวชี้วัด ระดับคุณภาพ อธิบาย 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ   
 

4.50    ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 2 ด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ   ไม่ประเมิน  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 3.88   ดีมาก 
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
การลดความเหลื่อมล้ า 

4.40 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.00 ดีเยี่ยม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 3.00 ดี 
คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย 4.06 ดีมาก 
ผลการด าเนินงานเทียบเป้าหมายตัวชี้วัด 
นโยบาย/ตัวชี้วัด เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
ด าเนินการได้ อธิบาย 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 100    100 บรรลุ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 50   89.61 บรรลุ 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 100 100 บรรลุ 
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ตารางที่ 14 .ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
      การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ อธิบาย 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 3 ดี 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 4 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 5 ดีเยี่ยม 
คะแนนของภาพรวม 3 มาตรฐาน 4 ดีมาก 
 จากผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2 ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
สรุปผลในภาพรวม ได้ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก 
ตารางที่  15 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
             ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ดัชนี คะแนนที่ได้ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
การปฏิบัติหน้าที่ 95.67 A 
การใช้งบประมาณ 95.67 A 

การใช้อ านาจ 92.09 A 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 89.55 A 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 91.14 A 

คุณภาพการด าเนินงาน 91.88 A 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.72 A 

การปรับปรุงระบบการท างาน 86.05 A 

การเปิดเผยข้อมูล 83.10 A 

การป้องกันการทุจริต 76.34 C 
ค่าเฉลี่ยรวม 85.43 A 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยภาพรวม มีผลคะแนน   85.43 
ล าดับที่ 126 อยู่ระดับ Aโดยดัชนีที่มีค่าคะแนนสูงสุดได้แก่ ดัชนีการปฏิบัติหน้าที่ และดัชนีการใช้งบประมาณ  
ได้คะแนน 95.67  และดัชนีที่มีค่าคะแนนต่ าสุดได้แก่ดัชนีการป้องกันการทุจริต  มีค่าคะแนน 76.34 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563คะแนน เฉลี่ยรวม 75.13  ได้ล าดับที่ 203 
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ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ผลการประเมิน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  คะแนน 3.96246   
ร้อยละ 79.25 ระดับมาตรฐานขั้นสูง 

5. กรอบแนวคิดและหลักการ  
 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้น ากรอบทิศ ทางการ
จัดการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของ แผนปฏิบัติ การประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้  

กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์(Vision)  
สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่วิถีไทยในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืนและเป็น

สุข 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
2.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
3.แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579 

4.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 2564  
   เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
5.ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   เรื่อง นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 
6. มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
7.แผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2563 – 2565 
8.นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
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ส่วนที่ 2 

แนวทางการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้น ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) ,แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ , แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579 นโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการงบประมาณ พ.ศ. 2564 ,นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ,มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัดกาฬสินธุ์ และบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องมาเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  และก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134  
ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน 2560 

 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย   
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา 
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย  
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว    
มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดท า แผนการศึกษาแห่งชาติและการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ ให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย  
 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญได้ตาม     
ความถนัด ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตาม วรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความ
ถนัดของตน  
 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและ
เพ่ือ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูโดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้
มาตรการหรือ กลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
ด้วย ทั้งนี้ตามที่ กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุน     
เป็นอิสระและก าหนดให้มี การใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
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1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยก าหนด วสิัยทัศน์ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

วิสัยทัศน์  
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 1. ด้านความม่ันคง  
 มีเป้าหมาย ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
  - มุ่งเน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ 
  - มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความ พร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติทุกรูปแบบ  
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด  
3 ประการ  
 1.“ต่อยอดอดีต” มองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถี ชีวิตและ
จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ นวัตกรรม เพื่อให้
สอดรับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  
 2.“ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติ ต่างๆ 
โครงสร้างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล ปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา อุตสาหกรรมและ
บริการอนาคต  
 3.“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ เพ่ือตอบสนอง ความต้องการ
ของตลาด ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก  
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
โดยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา  
 - มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ สังคมและผู้อื่น 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ  
 - มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และ อนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น 
  - มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี ทักษะสูง     
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆโดยมีสัมมาอาชีพตามความ ถนัดของตนเอง  
 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้ง ภาคเอกชน 
ประชาชน สังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน  
 - เตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ สภาพแวดล้อมให้เป็น
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ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และมีประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน สังคม  
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 มีเป้าหมาย การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้ง ด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่า จะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3ด้าน  
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 มีเป้าหมาย “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”  
 - มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่ปรับตัวให้ทันต่อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา น านวัตกรรม เทคโนโลยี มีระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล เข้า มาประยุกต์ใช้
อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 

2.แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579  

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช้เป็น  
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและ  
แนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมาย 
ทีส่ าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมี
งานท าและสร้างงานได้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
และ ความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้
ปาน กลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579 ไดก้ าหนด 
สาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการ 
ศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้  
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง กับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคีและ ร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า ภายในประเทศ
ลดลง  

ยุทธศาสตร์  
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
 2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน   
ของประเทศ  
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
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 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  

ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ  
 การด าเนินการตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการศึกษา 
แห่งชาติจะประสบผลส าเร็จตามท่ีระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับ 
นโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาต้อง
ยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความส าเร็จให้ทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด าเนินการ ดังนี้  

 1. การสร้างการรับรู้ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคม ในการ
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษา        
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ  
 2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติทุก 
หน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติมีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการก ากับ 
ดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติโดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็น 
รูปธรรม  
 3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการ 
จัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive 
Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ 
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)  
 4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบ
การจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษา เป็นไปใน
ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของ ตลาดงาน
และประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด  
 5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการ บริหารงานให้มี
ความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ ระดับภูมิภาคและ
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละ ระดับให้ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการ การศึกษาที่มีมาตรฐาน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  
 6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ ภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะ เป็น
กลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ 
ความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล  
 7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทาง การเงินใน
การก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 
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3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์
ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท า งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 23 
ประเด็น ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ มี 2 ประเด็น 
ดังนี้ 
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 เป้าหมายของแผน : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบด าเนินการ จ านวน 1 แผนย่อย คือ 
 แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดีมีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน 
ศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน         
มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน   
มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการ 
เรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ตลอดจน 
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ 
ประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการ 
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และมีหลักสูตรการศึกษาที่เอ้ือต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต 
ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสร้างการมีงานท าของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็กและ 
เยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ 
  แนวทางการพัฒนา  
 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
 2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้อง     
กับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  
 3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับ   
โลกการท างาน  
 4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด 
นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและท างานภายใต้สังคมท่ี    
เป็นพหุวัฒนธรรม  
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุข    
กับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทาง 
อารมณ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น เป้าหมาย/ตัวชี้วัดแผนย่อย 
เป้าหมาย :วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รัก การเรียนรู้     
มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนา    
ทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF)  
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 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  
 เป้าหมายแผนแม่บท  
 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก ศตวรรษท่ี 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ พหุปัญญาดีขึ้น 
 ตัวช้ีวัดแผนแม่บท  
 1.คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย)  
 2.อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 
 3.ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น (GTCI) (คะแนน) 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบแผนซึ่งประกอบด้วย แผนย่อย ดังนี้  
 แผนย่อย 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 เป้าหมาย แผนย่อย  
 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของ        
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
 ตัวช้ีวัดแผนย่อย  
 1.สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ  
 2.อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง  
 3.อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 แนวทางการพัฒนา  
 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21  
 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่  
 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
 4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับ แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์
ที่หลากหลาย  

 เป้าหมาย แผนย่อย 
 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน  
 ตัวช้ีวัดแผนย่อย  
 1.สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน และมีการจัด การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  
 2.สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา  
 แนวทางการพัฒนา  
 1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา  
 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มี 
ความสามารถพิเศษ 
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4.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 2564 
 เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไป
ด้วยความเรียนร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวง ศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ 
โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้  

 หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561-2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้และ
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืนๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2561-2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (2562-2565) รวมทั้งนโยบายและแผน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ  เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการ
ท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษา 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ดังนี้  
 1.ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้ง
การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 2.ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 3.ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ     
โดยมุง่บริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 4.ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1.การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  1.1การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ                                                                                                                    
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   -จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
   -ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจ าเป็น
ของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 
   -พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
   -พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
 1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   -จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
(English for All) 
   -ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับ
สังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตรBUDDY โดยเน้นการมี  
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้า
ออนไลน์ระดับต าบล 
   -ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
   -พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอน 
   -พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มี่ความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands –on Experience) เพ่ือให้
มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศจัดหลักสูตร     
การพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
   -พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถะบุคลากรระดับ
จังหวัดทั่วประเทศ 
 2.การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
   -พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ  
   -เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์    
  -ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช้ภาษา
ที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
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 3.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   -สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
   -สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 4.การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   -พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
   -ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
   -ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   -เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม 
   -ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ
สร้างรายได้ 
 6.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
   -ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี
ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
   -ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์
ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
   -สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   -พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
   -พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปองค์การ 
   -สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล  เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระ
และมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
   -จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
   -ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
   1.ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทาง
มาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยค านึงถึงมาตรการ      
4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงาน
ต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรม 
สัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณท่ีมี
ความซ้ าซ้อน 
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 2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านัก    
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับโดยมีบทบาท
ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม  ประเมินผลในระดับนโยบาย  และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
 3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
 อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่
(Function) งานเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาลหรือ
กระทรวง ศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  นอกเหนือจากท่ีก าหนดหากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างบน ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ประกาศ  ณ  วันที่ 27 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

5.ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 เรื่อง นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 
 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 -2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุง่เน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 ดังนี้ 
 1. ด้านความปลอดภัย 
    พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติเหตุใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 2. ด้านโอกาส 
    2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
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    2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ        
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ  
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็น
เลิศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง            
เท่าเทียม 
    2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.ด้านคุณภาพ 
    3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก         
ในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
    3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
    3.3 ประหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการ    จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
    3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล      
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรม เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  
บนฐานข้อมูลสารสานเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน 
ที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3    
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาท่ีตั้ง  
ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
    4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

    นายอัมพร  พินะสา 
       เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6. มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ค าอธิบายมาตรฐาน 
 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือให้บรรลุ ตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นหลักการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิ
บาลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การกระจายอ านาจและการเปิดโอกาสให้
ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปสู่เป้าหมายมี 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ด ี
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ค าอธิบายมาตรฐาน 
 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้
เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา มี 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ค าอธิบายมาตรฐาน 
 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา หมายถึง ผลของการบริหารและการจัดการศึกษาตาม
บทบาทและภารกิจ ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีเกิดข้ึนกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา คร ูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมี  
6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการ
               ประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อ 
      ในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่
      การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
     รวมทั้งการให้บริการ 

7.แผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2563 – 2565 
วิสัยทัศน์ “ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต1 อย่างมีคุณภาพ2 ด ารงชีวิต 
อย่างเป็นสุข3 สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น5 และ              
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 216 ”  
 ค านิยาม  
 1. เรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาที่เกิดข้ึนในตัวบุคคล อันเป็นผลมา
จากการได้รับความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิตที่ สามารถเกิดข้ึนได้
ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย 
 2. คุณภาพ หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา มีคุณธรรม  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข หมายถึง ผู้เรียนได้รับการศึกษา มีงานท า มีรายได้ไม่ยากจน  
 4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การจัดการศึกษาที่น้อมน าหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี 
ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ควบคู่คุณธรรม และการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการ เปลี่ยนแปลงในด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2563-2565 (ฉบับทบทวน 
พ.ศ. 2564)   
 5. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การจัดการศึกษาที่บูรณาการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่ 
ประวัติศาสตร์กาฬสินธุ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา ศิลปะพ้ืนเมือง โปงลาง ข้าวเขาวงวัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหม  
แพรวา และอ่ืน ๆ มาใช้เพ่ือเป็นความรู้และเทคนิคที่นามาใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจซึ่งได้สืบทอดและ
เชื่อมโยงมา อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ  
 6. ศตวรรษท่ี 21 หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีใช้ทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs 

พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท  
 2. เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชน เรียนรู้ตลอดชีวิตทั่วถึง เท่าเทียม      
กันอย่างมีคุณภาพ  
 3. เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมีคุณธรรม จริยธรรม 
และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. พัฒนาก าลังคนให้มีมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ สังคม 
เพ่ือรองรับพลวัตโลก การแข่งขันในศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลทุกระบบ  
 6. อนุรักษ์สืบสาน สร้างสรรค์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญากาฬสินธุ์ โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
ทุกรูปแบบ  
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เป้าประสงค์รวม  
 1. ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต และมีความเป็นพลเมืองที่ดี  
 2. หน่วยงาน สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพตาม        
หลักธรรมาภิบาล สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างมั่นคงยั่งยืน 
และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ และเป็นครูยุคใหม่  
 4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความความมั่นคงและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ ยุคใหม่  
  ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

8. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

การน าประเทศสู่การปฏิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์ชาติ“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นั้น การศึกษาถือเป็นปัจจัยหลักส าคัญในการพัฒนา 
การพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงโลก เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอนาคตทุกมิติ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้อง
เป็นผู้น าองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น า การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งมั่น เสียสละ มีแผนและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์รอบด้าน 
และเป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตสืบไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 จึงก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์(Vision)  
 สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่วิถีไทยในศตวรรษท่ี 21 อย่างยั่งยืนและเป็นสุข 
ค่านิยมองค์กร (Core Value)  
 คุณธรรม น าคุณภาพ มีมาตรฐาน ด าเนินการฉับไว ใส่ใจบริการ 
พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และ
    คุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 21 
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 3. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม อย่างทั่วถึง เท่าเทียม  
    และลดความเหลื่อมล้ า  
 4. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพ  
 5. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีมาตรฐานและความเป็นเลิศในการบริหาร
    จัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. เด็กเล็กทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม ด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและ   
สติปัญญา สมวัย  
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ คิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์เป็น นวัตกร มีศักยภาพในการแข่งขัน เป็นคนดีคนเก่ง มี ความเป็นเลิศ มีทักษะวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับ การพัฒนาครบวงจร มีทักษะการใช้เทคโนโลยี พัฒนา 
นวัตกรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 4. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์ พัฒนานวัตกรรม และบริหาร 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นกระบวนการประกันคุณภาพภายใน  
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  
ใช้เทคโนโลยี และบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมด้วยพลัง ประชารัฐ มีความเข้มแข็งและ 
เป็นกลไกในการขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ 
กลยุทธ์ (Strategy)  
 1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 3. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
 4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 (2564-2565) 

 

10G : 10 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2564-2565 กาฬสินธุ์ เขต 2 

 

 

10 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2564-2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 



แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564   

          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 หนา้ 32

  

นวัตกรรมการบริหารการศึกษา P@5Q MODEL                                                                                   
 สร้างนวตักรรมการบริหารการศึกษา P@5Q MODEL คือ P@ : Participation การมีส่วนร่วมของ  ทุกฝ่าย 
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมวัดและประเมนิผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมชืน่ชมผลส าเร็จ มุ่งสู่คุณภาพ 5Q 
ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน (QS : Quality Student) คุณภาพครู (QT : Quality Teacher) คุณภาพผู้บริหาร (QE : 
Quality Executives) คุณภาพสถานศึกษา (QE : Quality Academies) และคุณภาพเขตส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา (QO : Quality Office) โดยมีเป้าหมายจุดเน้น 10G ดังนี้ ด้านคุณภาพผู้เรียน  1.เสมอภาคโอกาส อ่าน
ออก เขียนได้ คิดเป็น 2. สมรรถนะตามวัย ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และ ICT 3. ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ด้านคุณภาพครู 4. ใช้หลักสูตร นวัตกรรม เทคโนโลยี และจัดการบวนการเรียนรู Active Learning 
และ Coach&Coaching ด้านคุณภาพผู้บริหาร 5. ผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ใช้แผนเปน็เครื่องมือ สร้างเครือข่าย 
ส่งเสริมครู บุคลากร ผู้เรียน และ นิเทศภายในอยา่งเป็นระบบ  ด้านคุณภาพสถานศึกษา 6. ระบบประกันคุณภาพ
ภายในเข็มแข็ง 7. ระบบดูแลชว่ยเหลือ นักเรียน  8. โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว /ห้องเรียนคุณภาพ 9. ศาสตร์พระราชา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ สหกรณ์โรงเรียน และดา้นคุณภาพเขตส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา       
10. สร้างเครือข่าย ทีมประสิทธภิาพ พัฒนาครู ครบวงจร เขตพื้นที่มาตรฐานด้วยธรรมมาภิบาล เพื่อผลลัพธ์ คือ 
คุณภาพผู้เรียน คนดี คนเก่ง ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) มีทักษะวิชาการ ทักษะวชิาชีพ และทกัษะชีวิตอย่างยั่งยนื
และเป็นสุข (มุ่งสู่ดาว ดวงเดียวกัน)  
กระบวนการบริหารคุณภาพแบบ PDRCAS  
น าเอาวงจรคุณภาพ PDCA มาประยุกต์ใช้เป็นกระบวนการบรหิารคุณภาพแบบ PDRCAS  
 P : Plan วางแผนการสร้างคุณภาพการศึกษา โดยจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี ตลอดจนแผนงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานบริหารจัดการศึกษา 
 D : Do ลงมือท าหรือการปฏิบตัิตามขั้นตอนตามแผนงานทีไ่ดก้ าหนดไว้อย่างเป็นระบบและตอ่เนื่อง โดยใน 
ขั้นตอนการปฏิบัตนิี้ได้ศึกษาถึงวิธีการที่เหมาะสมทีสุ่ดส าหรับการท างานนั้น ๆเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพและผลลัพธ์ที่ดี
ที่สุด  
 R : Reinforce การเสริมสร้าง สนับสนนุ ให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
และคุณภาพ  
 C : Check ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนนิงานโดยรวมของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าและความส าเร็จ  
 A : Action ปรับปรุง พฒันา สรุปรายงาน โดยน าผลทีไ่ด้จากการตรวจสอบมาปรับปรุงและพฒันาอยา่ง
ต่อเนื่อง  
 S : Share แลกเปลี่ยน เผยแพร่ผลงาน ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ โดยเรียนรู้ร่วมกันของคนใน 
หน่วยงาน (Team Learning) และกระบวนการ PLC ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร (Learning 
Organization) และบุคคลแห่งการเรียนรู้  
ร่วมแรง ร่วมใจ มุ่งสู่ คุณภาพครูคุณภาพผู้บริหารฯ คุณภาพสถานศึกษา คุณภาพส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ...
คุณภาพผู้เรียน  

 

(นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น)                                                                                                            
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
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ส่วนที ่3 

การจัดสรรงบประมาณ และรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 ได้ก าหนด กลยุทธ์ จุดเน้น เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ กิจกรรม งบประมาณ บทบาท วิธีการ และผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีงบประมาณในส่วนของงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายการพัฒนาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน 5,900,000 บาท 
 1.งบประจ า เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน    2,500,000  บาท
 2.งบพัฒนา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย จุดเน้น     จ านวน   3,400,000  บาท 

1. สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ที ่ รายการจัดสรร 
แหล่งงบประมาณ (บาท) 

งบสพฐ. งบ สพป. หมายเหตุ 

1 งบประจ า เพื่อใช้บริหารจัดการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

 2,500,000  

2 งบพัฒนา เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

   

 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 513,000 10,000  

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  257,500 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสและความเสมอภาค

ทางการศึกษา 
49,000 170,000 

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

155,000 1,104,900  

 กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา 

200,000 1,857,600  

 รวมงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  3,400,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  5,900,000  
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1. งบประจ า เพื่อใช้บริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2,500,000 บาท  รายการดังนี้ 

ที่ รายการ งบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
 1.ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐานจ าเป็นในการด าเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา 
ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ 

ค่าปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ 
452,000 150,000 100,000 100,000 102,000 

2 ค่าวัสดุส านักงาน 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
3 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 
4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

5 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 160,000 60,000 40,000 30,000 30,000 
6 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 3 ราย 378,000 94,500 94,500 94,500 94,500 

7 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเปน็ -     
 รวม 1,740,000 492,000 422,000 412,000 414,000 
ข ค่าสาธารณูปโภค      
 -ค่าไฟฟา้/ค่าน้ าประปา/ 

ค่าโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต/ 
ค่าไปรษณยี ์

760,000 190,000 190,000 190,000 190,000 

 รวมงบประจ าทั้งสิ้น 2,500,000 682,000 612,000 602,000 604,000 
 

หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณถัวจ่ายทุกรายการ 
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2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564  และ 
งบหน้าโครงการ/กิจกรรม จ านวน 49 โครงการ  รวมงบประมาณ  3,400,000  บาท มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
ไตรมาส 

4 
รวมงบประมาณ หน้า 

 สพฐ. สพป. 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง       

1 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข  11,640 18,360 - 30,000 - 40 

2 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด - - 204,000 204,000 408,000 - 43 
3 ทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน - 70,000 - - 70,000 - 47 
4 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2564 - 1,100 5,000 8,900 5,000 10,000 50 

  จ านวน 4 โครงการ  รวมงบประมาณกลยุทธ์ที ่1 - 82,740 227,360 219,00 513,000 10,000  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน        
5 การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย  ปีงบประมาณ  2564 - 40,000 40,000 -  80,000 53 

6 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning  - - - 2,500  2,500 56 
7 พัฒนาห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ  49,400 13,500 37,100 -  100,000 59 

8 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบบัปรบัปรุง 2560)ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

- - 50,000 -  50,000 63 

9 อ่านออก เขียนได้  ลายมือสวย - - - 25,000  25,000 65 
  จ านวน 5 โครงการ รวมงบประมาณรวมกลยุทธ์ที่ 2 49,400 53,500 127,100 27,500 - 257,500  

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา        
10 คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดบั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจ าป2ี564 
- - - 8,000 8,000   69 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
ไตรมาส 

4 
รวมงบประมาณ หน้า 

 สพฐ. สพป. 
11 การด าเนินงานการรับนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา  2564 11,000 - - - 11,000   72 
12 เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดชู่วยเหลือนักเรียน - - - 30,000 30,000   74 
13 ก ากับติดตามการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา ช่วงเทศกาลวันส าคัญ - 40,000 - -      40,000  77 

14 บ้าน สพฐ. อุ่นไอรักเพื่อเด็กไทย 10,000 30,000 20,000 40,000  100,000  80 

15 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อส่งเสริมอาชีพ การมีงานท าและการแนะ
แนวการศึกษาต่อ  

  7,200 22,800      30,000  82 

  จ านวน 6 โครงการ  รวมงบประมาณรวมกลยุทธ์ที่ 3 21,000 70,000 27,200 100,800 49,000 170,000   

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา         

16 พัฒนาศักยภาพการปฏบิัติงานขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   50,000       50,000  85 

17 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาชัน้ต่ ากว่าสายสะพาย
ประจ าป ี2564 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า
ที่ได้รับพระราชทาน ประจ าปี 2561 - 2564 

   
30,000 

       
30,000  

 
88 

18 ประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

  
50,000 

  
50,000 

     
100,000  

 
90 

19 พัฒนาการบริหารอัตราก าลงัข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

   
40,000 

        
40,000  

 
93 

20 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ครูวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา ศักยภาพ
นักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์โครงงานและความสามารถพเิศษทาง
วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 

1,100 19,820 14,600 4,480 
 

    40,000  96 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
ไตรมาส 

4 
รวมงบประมาณ หน้า 

 สพฐ. สพป. 
21 อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตัิงานด้านการพสัดุแนวใหม่ ตาม

พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” และการ
บริหารงบประมาณของโรงเรียน 

- - 141,900 - -   141,900  99 

22 ประชุมสัมมนาขา้ราชการผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564  - - - 23,000      23,000  102 
23 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพื่อเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 310,000 - - - 
 

   310,000  104 

24 การพัฒนาลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชั่วคราว ต าแหน่งนักการภารโรง เพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพและประสิทธผิลในการปฏบิัติงาน  ปงีบประมาณ  2564 

  
40,000  

 
40,000  107 

25 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชเูกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูดี 
ศรีกาฬสินธุ์ เขต 2 

 
30,000   

 
30,000 110 

26 ประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บรหิารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ ์เขต 2 

 
  200,000 

 
200,000 113 

27 ส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์โรงเรียนสู่การ
ปฏิบัต ิ

 
18,000 - 20,000 18,000     20,000  116 

28 พัฒนา ปรับปรุงเครือข่ายระบบ DLTV โรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียม (DLTV) ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564 

- 
74,350 20,550 42,100 137,000   120 

29 โรงเรียนนวัตกรรม  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ PBL จิตศึกษาและ PLC  43,500  6,500     50,000  124 
30 การพัฒนาทักษะความสามารถด้านการสรา้งแบบทดสอบการคดิค านวณ การ

พัฒนาข้อสอบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจดัท าธนาคาร
ข้อสอบ 

 
 30,000   30,000 127 

  จ านวน 15 โครงการ รวมงบประมาณรวมกลยุทธ์ที่ 4 
 

311,100 285,670 317,050 346,080 155,000 1,104,900   
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ที่ โครงการ/กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
ไตรมาส 

4 
รวมงบประมาณ หน้า 

 สพฐ. สพป. 
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา         
31 นิเทศติดตามผลและประเมินผลอาหารกลางวันในสถานศึกษา  15,000        15,000  131 
32 การติดตามผลการด าเนนิการจดักิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา   15,000       15,000  133 
33 นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6,300 90,000 58,800 100,000    255,100  135 
34 การติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 17,000  83,000    100,000  138 
35 พัฒนาและยกระดบัคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  15,000 15,000      30,000  141 
36 การจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 50,000         50,000  144 
37 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564   40,000       40,000  149 
38 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2   30,000      30,000  152 

39 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

 
27,000 3,000   30,000 155 

40 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 20,000   20,000     40,000  158 
41 การติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
ประจ าปี 2564  

  30,000  
 

 30,000  161 

42 ส านักงานน่าอยู ่น่าท างาน 50,000  100,000   150,000  165 
43 การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา    40,000      40,000  168 
44 พัฒนาและขับเคลื่อนโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล   2,500         2,500  171 
45 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  (ก.ต.ป.น. 

ปีงบประมาณ 2564) 
 120,400 27,500 12,100     160,000  174 

46 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 

  150,000 50,000 200,000   177 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
ไตรมาส 

4 
รวมงบประมาณ หน้า 

 สพฐ. สพป. 
47 ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียน และประชุมรองผู้อ านายการ ผู้อ านวยการกลุ่มในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 2 
30,000 30,000 30,000 30,000    120,000  181 

48 การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และการสอบคัดเลือกบุคคล 
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแตง่ตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งต่าง ๆ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

36,000  32,000 3,2000 
     

100,000  184 

49 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามภารกิจและนโยบายเร่งเด่วน 
ระหว่างป ี

100,000 100,000 150,000 300,000  650,000 187 

  จ านวน 19 โครงการ รวมงบประมาณรวมกลยุทธ์ที่ 5 309,300 397,400 806,800 544,100 200,000 1,857,600   

  รวมกรอบงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการ/กิจกรรม     
 

3,400,000   
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

โครงการ   สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านความมั่นคง 
สนองแผนแม่บทฯ  ประเด็นความมั่นคง 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ 1 ด้านความปลอดภัย 
สนองกลยุทธ์ สพป.  ข้อ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบ   นายเคน  อาจดวงดี,นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน,นายชุมพล  ภูครองตา
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563–กันยายน 2564 

1.  หลักการและเหตุผล  
 ยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจั ง  
ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งทางด้านการเมืองและความมั่นคง  
ของประเทศ ภัยอันน่ากลัวของยาเสพติดได้ขยายตัวลุกลามเข้าไปในรั้วโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้นทุกทีจนเป็นที่น่า
หวั่นเกรงว่า หากไม่ด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนอาจสายเกินไปส าหรับเยาวชนและกลายเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเยาวชน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เที่ยวกลางคืน การพนันซึ่งเป็นพฤติกรรม
เบี่ยงเบนที่สังคมไมย่อมรับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหา   
เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 
 เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการป้องกันที่เข้มแข็งและยั่งยืน  ในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด  
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 จึงได้จัดท ากิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขข้ึน 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุขให้แก่ครูผู้รับผิดชอบในสถานศึกษาสังกัดสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  
 2.2 เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดที่มีผลงานดีเด่นตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 
 2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิตอยู่ในสังคม 
สามารถเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับตัว ปรับจิตใจในอนาคต ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถ 
เผชิญกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.4 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
       สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เข้าร่วมโครงการและรับการประเมินประจ าปี 
เพ่ือประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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 3.2  เชิงคุณภาพ 
 1)  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา มีจิตส านึกร่วมกัน

ในการดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติดและกลุ่มค้า เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข 
 2)  มีสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้  สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข                     

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ประจ าต าบลหรืออ าเภอ 
4.  กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
1. วางแผน (Plan) 1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. จัดท านโยบายและแผนปฏิบตัิการแบบบูรณาการ 
มี.ค.64 

2. ด าเนินการ (Do) 1. ประชุมผู้บริหารเพื่อมอบนโยบายน าไปสู่การปฏิบัต ิ
2. จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 
3. ก าหนดมาตรการเสรมิแรงและองค์ความรู้จัดท าเกยีรติบัตร/โล่เกยีรติยศ 

มี.ค.64 

3. ตรวจสอบ (Check) 1. การก ากับติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงาน ม.ค.64-ส.ค.64 
4. ประเมินผลรายงาน 
(Action) 

1. จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกยีรติบัตรและโล่เกยีรตยิศให้กับสถานศึกษาที่มี
ผลงานดเีด่นเพื่อยกย่องชมเชยระบบเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส.ค.64– 
ก.ย.64 

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินถานศึกษาที่เป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุขมผีลปฏิบัติงาน เป็นที่ประจักษ์ อยู่ในระดับดีเดน่ เพื่อเข้า
รับการประเมินผลงานในระดับกระทรวงศึกษาธิการ 

ส.ค.64– 
ก.ย.64 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 30,000 บาท       งบประมาณ สพฐ. 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 

สถานที่
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบตัิการขับเคลื่อนนโยบาย
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 
1.1 ค่าตอบแทนประธานในพิธีเปดิ 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (168 คน x 30 บาท x 1 มื้อ) 
1.4 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 วัน (600 บาท x 6 ช.ม. x 2 คน) 
กิจกรรมที่ 2 การก ากับ ติดตามการขับเคลื่อน นโยบาย
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จ านวน 9 โรงเรียน 
     - ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากับ ติดตามการขับเคลื่อน
นโยบายโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข               
     - ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข               

 
 

3,000 
 

3,600 
 
 
 

10,000 
 
 

8,360 

 
 
 

5,040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
มี.ค.64 

 
 
 
 
 
 

ส.ค.64– 
ก.ย.64 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 24,960 5,040 30,000 
ขออนุมัติ ถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล/ประเมินผล เคร่ืองมือวัดที่ใช้วัด/ประเมินผล 

1.นักเรียนกลุม่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดลดลง 
2.ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดที่มผีลงานดเีด่น
ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

การส ารวจ แบบรายงานของสถานศึกษา 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 การแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาลดลง 
 7.2 การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษามีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 
 7.3 นักเรียนมีภูมคุ้มกันป้องกันยาเสพติด นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับความช่วยเหลือและหมดไปจาก
โรงเรียนอย่างยั่งยืน 
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โครงการ  ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็น ความมั่นคง 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อ 1 ด้านความปลอดภัย 
สนองกลยุทธ์ สพป. ข้อ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบ  นายเคน  อาจดวงดี ,นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน, นายชุมพล   ภูครองตา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

1.  หลักการและเหตุผล  
 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นกิจกรรมทางการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นพลเมืองดี 
มีคุณภาพ การศึกษาเรียนรู้ด้วยวิธีการของลูกเสือจะช่วยให้เยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สังคม
ต้องการ ให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาสามารถก้าวไปกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และเห็นคุณค่าแห่งตน น าไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมและสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติด เกิดทักษะชีวิต
และน าค่านิยมหลัก 12 ประการมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการและส านักการลูกเสือแห่งชาติ จึงร่วมมือกันจัดให้มีกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 13 – 19 ปี 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและนโยบาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
จึงจัดท ากิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด คนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม โดยใช้กิจกรรมและวิธีการทางลูกเสือเน้น
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การเรียนรู้เรื่องยาเสพติด การสร้างอุดมการณ์เพ่ือต้านภัยยาเสพติด การปลูกจิตส านึก 
เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่             
ที่รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจในโทษของยาเสพติด เกิดความตระหนักในผลกระทบของ
ยาเสพติด ร่วมมือกันเฝ้าระวังและต้านภัยจากยาเสพติด 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนหรือเยาวชนเกิดทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
ประพฤติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมไทย 12 ประการ 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้วิธีการทางลูกเสือ ในการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หรือเนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จ านวน 51 โรง 
 โรงเรียนละ 10 คน  (แกนน า) รวมทั้งสิ้น จ านวน 510 คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 

 ลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรม มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการต้านภัยยาเสพติด รู้จักการป้องกัน
ตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

4.  กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ 
4.1  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
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4.2  ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 
4.3  ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 
4.4  ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 3 
4.5  การเสริมแรงองค์ความรู้จัดท าเกียรติบัตรมอบให้ลูกเสือทั้ง 3 รุ่น 
4.6  การก ากับติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
1. วางแผน (Plan) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน พ.ค.64 
2. ด าเนินการ (Do) 1. ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 

2. ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2 
3. ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 3 

พ.ค.64 -ก.ค.64 

3. ตรวจสอบ (Check) การก ากับติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผล
การด าเนินงาน 

ก.ค.64– 
ส.ค.64 

4. ประเมินผลรายงาน 
(Action) 

การเสริมแรงองค์ความรู้จัดท าเกียรติบัตรมอบให้
ลูกเสือทั้ง 3 รุ่น 

ส.ค.64 -ก.ย.64 

 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   จ านวน 408,000  บาท   งบประมาณสพฐ. 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 

สถานที่
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า  
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1  (ฝึกอบรมลูกเสือฯ รุ่นที่ 1) 
จัดอบรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่หรือเนตรนารี  แบบเข้าค่ายพักแรม  
(รุ่นท่ี 1 ศูนย์เครือข่ายฯ ท่าคันโทและศูนยเ์ครือข่ายฯ  
หนองกุงศรี 1,2 ) ณ ค่ายโสมพะมติรรายละเอียดคา่ใช้จ่าย ดังนี้ 
  -  ค่าประธานในพิธีเปิด 
  -  ค่าอาหารและอาหารว่างลูกเสอื เนตรนาร ี
 (150 คนx 160 บาท x 3 วัน)  
  - ค่าอาหารและอาหารว่างคณะวิทยากรลูกเสือ 20 คน เจ้าหน้าท่ี
กลุ่มส่งเสรมิฯ 7 คน และครูผูค้วบคุมลูกเสือ 15 คน   
(42 คน x 160 บาท x3 วัน) 
     -  ค่าตอบแทนวิทยากร=(20 คน x 300 บาท x3 วัน) 
     -  ค่าชดเชยน้ ามันรถยนตส์ าหรับครผูู้ควบคุมลูกเสือท่ีน าลูกเสือ/
เนตรนารี มาเข้าคา่ยฯ และเจา้หนา้ที่กลุ่มส่งเสรมิฯ รวมทั้งหมด
จ านวน 22 คน (เหมาจ่ายคนละ 500 บาท) 
- ค่าวัสด ุ

 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 

18,000 

 
 
 
 
 

72,000 
 

20,160 
 
 
 

11,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 พ.ค.64 -
ก.ค.64 

 
 
 

ค่าย 
โสมพะมิตร 

กิจกรรมที่ 2  (ฝึกอบรมลูกเสือฯ รุ่นที่ 2) 
จัดอบรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่หรือเนตรนารี แบบเข้าค่ายพักแรม 
(รุ่นท่ี 2 ศูนย์เครือข่ายฯห้วยเม็ก 1,2 และศูนย์เครือข่ายฯยางตลาด 2 
ณ ค่ายโสมพะมิตร รายละเอียดคา่ใช้จ่าย ดังนี้ 
-  ค่าประธานในพิธีเปิด 
     -  ค่าอาหารและอาหารว่างลกูเสือ เนตรนารี  190 คน 
        (190 คน x 160 บาท x 3 วัน)  
     -  ค่าอาหารและอาหารว่างคณะวิทยากรลูกเสือ 20 คน                

 
 
 
 

3,000 
 
 
 

 
 
 
 
 

91,200 
 

22,080 

 
 
 
 
 
 
 
 

 พ.ค.64 -
ก.ค.64 

 
 
 

ค่าย 
โสมพะมิตร 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 

สถานที่
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า  
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 7 คน และครูผูค้วบคุมลูกเสือ 19 คน  
 (46 คน x 160 บาท x 3 วัน) 
     -  ค่าตอบแทนวิทยากร 20 คน x 300 บาท x3 วัน 
     -  ค่าชดเชยน้ ามันรถยนตส์ าหรับครผูู้ควบคุมลูกเสือท่ีน าลูกเสือ/
เนตรนารี มาเข้าคา่ยฯ และเจา้หนา้ที่กลุ่มส่งเสรมิฯ รวมทั้งหมด 
จ านวน 26 คน (เหมาจ่ายโรงเรียนละ 500 บาท) 
   -  ค่าวัสด ุ

 
 

18,000 

 
 
 

13,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 

กิจกรรมที่ 3  (ฝึกอบรมลูกเสือฯ รุ่นที่ 3) 
   -  จัดอบรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่หรือเนตรนารี แบบเข้าค่ายพักแรม 
 (รุ่นท่ี 3 ศูนย์เครือข่ายฯ ฆ้องชัย และศูนยเ์ครือข่ายฯยางตลาด 1,3)  
ณ ค่ายโสมพะมิตร รายละเอียดคา่ใช้จ่าย ดังนี้ 
 - ค่าประธานในพิธีเปิด 
 - ค่าอาหารและอาหารว่างลูกเสือ เนตรนารี   
   (140 คน x 160 บาท x 3 วัน)  
 - ค่าอาหารคณะวิทยากรลูกเสือ 20 คน เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส่งเสรมิฯ  
7 คน และครผูู้ควบคุมลูกเสือ 14 คน (41 คน x 160 บาท x 3 วัน) 
     -  ค่าตอบแทนวิทยากร  (20 คน x 300 บาท x3 วัน) 
     -  ค่าชดเชยน้ ามันรถยนตส์ าหรับครผูู้ควบคุมลูกเสือท่ีน าลูกเสือ/
เนตรนารี มาเข้าคา่ยฯ และเจา้หนา้ที่กลุ่มส่งเสรมิฯ รวมทั้งหมด 
จ านวน 21 คน (เหมาจ่ายโรงเรียนละ 500 บาท) 
    -  ค่าวัสด ุ

 
 
 
 

3,000 
 
 
 

 
18,000 

 
 
 
 
 

67,200 
 

19,680 
 

 
10,500 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 พ.ค.64 -
ก.ค.64 

 
 
 
 

ค่าย 
โสมพะมิตร 

กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการด าเนนิงาน - 3,180 - - ก.ค.64– 
ส.ค.64 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 63,000 330,000 15,000 408,000 
ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

6.  การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัดที่ใช้วัด/ประเมินผล 

1. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และ 
เนตรนารีที่ผา่นการอบรมร้อยละ 100 
มีความรู้และมีความตระหนักในโทษ
ของยาเสพติด 

1. การสังเกตพฤติกรรมระหว่างการ
อบรม 
2. การสอบถามความพึงพอใจและ
การน าไปใช ้

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2.นักเรียนเกิดทักษะในการด ารงชีวิต
ความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมและ
สามารถใช้กิจกรรมของลูกเสือในการ
ป้องกันตนเอง เพื่อน ให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติดและเกิดแรงจูงใจในการ
พัฒนาสังคมอย่างเข็มแข็งและยัง่ยืน 

1. การสังเกตพฤติกรรมระหว่างการ
อบรม 
2. การสอบถามความพึงพอใจและ
การน าไปใช ้

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้ผ่านการอบรมจะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถน ากระบวนการและวิธีการทางลูกเสือ 
ไปใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้ 
 7.2 ผู้ผ่านการอบรมรู้จักวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด เกิดทักษะชีวิต อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 7.3 ผู้ก ากับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ในการที่จะต้านภัยจากยาเสพติด 
และน าค่านิยมไทย 12 ประการไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดคุณภาพชีวิตที่มีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  ทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็น  ความมั่นคง 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อ 1 ด้านความปลอดภัย 
สนองกลยุทธ์ สพป. ข้อ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบ  นายเคน  อาจดวงดี, นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน, นายชุมพล  ภูครองตา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

1.  หลักการและเหตุผล  
 ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลาย
มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  
ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน  
ขาดระเบียบวินัย ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหาต้องขาด
ความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น ส าหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะ
วิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ปัญหาการติดเกมส าหรับ
ประชาชนทั่วไป  ได้แก่ปัญหาการท างานที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร เป็นต้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 

2.2 เพ่ือสร้างผู้น าเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
และชุมชน 

2.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน 
ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีแห่งหลักธรรม 

2.4 เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็น 
รูปธรรม 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สังกัดสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  จ านวน 100  คน 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 17 คน (ครูผู้ควบคุมนักเรียน                  
10 คน และบุคลากรในส านักงาน 7 คน) 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน/ทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด 
  3.2.2  เพื่อปลูกจิตส านึกของเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัย
ของสารเสพติดที่ส่งผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคม ตลอดความมั่นคงของชาติ 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564   

          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 หนา้ 48

  

4.  กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
4.3 จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน 
4.4 การติดตามประเมินผล  
4.5 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
1.วางแผน (Plan) 1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติ 

ก.พ.64 

2.ด าเนินการ (Do) จัดค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน ก.พ.64 
3. ตรวจสอบ (Check) การติดตามประเมินผล  ส.ค.64 
4. ประเมินผลรายงาน(Action) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ก.ย.64 

5. กจิกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 70,000 บาท      งบประมาณ สพฐ.      
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 

สถานที่
ด าเนินการ 

ค า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 1จัดค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก
และเยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม(นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 
 1.  ค่าตอบแทนประธานพิธีเปิดโครงการ 
 2.  ค่าอาหารและอาหารว่างนักเรียน 
(100 คน x 130 บาท x 3 วัน) 
 3. ค่าอาหารและอาหารว่างครูผู้ควบคุมนักเรียน
และคณะท างาน (17 คน x 130 บาท x 3 วัน) 
 4. ค่าตอบแทนวิทยากร 3 วัน 
 5. ค่าสถานที่ 3 วัน 
 6. ค่าพาหนะของครูผู้ควบคุมนักเรียนและ
คณะท างาน 

 
 
 

2,000 
 
 
 
 

10,800 

 
 
 
 

39,000 
 

6,630 
 
 

1,570 
10,000 

  ก.พ.64 

กิจกรรมที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานและสรุปผล - - - -  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 12,800 57,200    

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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6.  การวัดประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการวัดผล/ประเมินผล เครื่องมือวัดที่ใช้วัด/ประเมินผล 
1. ร้อยละสถานศึกษามีเปา้เหมายที่จะ
พัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
อย่างชัดเจน ปลูกฝงัค่านยิมที่ถกูต้อง 
ปลูกจิตส านึกที่ดี สร้างทักษะชีวติของ
เด็กอย่างเข้มแข็งส่งผลต่อการสร้าง
ภูมิคุ้มกันสารเสพติด 

1. การสังเกตพฤติกรรมระหว่าง
การอบรม 
2. การสอบถามความพึงพอใจ
และการน าไปใช ้

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. ร้อยละสถานศึกษาที่มีการสรา้ง
ภูมิคุ้มกันในการเฝ้าระวังให้เยาวชนมี
คุณภาพและทักษะชีวิตรอบดา้น 

1. การสังเกตพฤติกรรมระหว่าง
การอบรม 
2. การสอบถามความพึงพอใจ
และการน าไปใช ้

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและเกิดทักษะชีวิต มีค่านิยมที่ถูกต้อง รู้เท่าทันถึงภัยสังคมอย่าง
รอบด้าน 
 7.2  นักเรียนแกนน าสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและเป็นต้นแบบเยาวชนแกนน า
ด้านทักษะชีวิตและการช่วยเหลือตัวเอง 
 7.3  ครูที่ผ่านการอบรมสามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและการช่วยเหลือตัวเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ     ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2564 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง 
สนองนโยบาย สพฐ.  ด้านความปลอดภัย 
สนองกลยุทธ์ สพป.  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
มาตรฐานเขตที่   3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ตัวบ่งชี้ท่ี 2  สถานศึกษามีคุณภาพ

ตาม มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ          นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ , นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์ , นางปุญญณัฏฐ์ ชูเมกเกอร์ ,  
ระยะเวลาด าเนินการ     1 ตุลาคม 2563  -  30 กันยายน  2564 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 23 
กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ทั้งในเรื่องความรู้ และทักษะชีวิต ด ารงชีวิตอย่าง มีความสุข
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 มาตรา 6 บัญญัติให้
สถานศึกษาด าเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพศ
วิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษา
และให้ค าปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา จัดให้มี
ระบบการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน หรือนักศึกษา ซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับการบริการอนามัยเจริญพันธุ์ และการจัด
สวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม   
 ดังนั้น เพ่ือให้สถานศึกษามีแนวทางในการส่งเสริมสุขภาวะ และเพ่ิมขีดความสามารถ และคุณภาพใน
การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนเพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต ให้สถานศึกษาปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน น าไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์   
เขต 2 มีโรงเรียนที่มีผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ให้เชื่อมโยงการท างานจากนโยบายสู่การปฏิบัติระดับ
สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ต่อเนื่อง เป็นต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต และการป้องกันและแก้ไขและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในโรงเรียน ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
        2.2 เพ่ือขยายผลการอบรมโปรแกรมพัฒนาเพศวิถีศึกษาออนไลน์ให้ครอบคลุมทุกโรงในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 2.3 เพ่ือเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะ
ชีวิต ในสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
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3. เป้าหมาย  
           เชิงปริมาณ 
         1. สถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ได้รับการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ร้อยละ 100 
                2. สถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับ 
การขยายผลการอบรมโปรแกรมพัฒนาเพศวิถีศึกษาออนไลน์ ร้อยละ 100 
              เชิงคุณภาพ 
         1. สถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ได้รับการขับเคลื่อนการจัดการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
                2. สถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เชิดชูเกียรติ
สถานศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษามีผลการ
คัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Best practice) ด้านการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะ
ชีวิต               

4. การด าเนินงาน 
         4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
         4.2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ผู้บริหาร/
บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
                 4.3 ด าเนินการตามโครงการ 
                 4.4 นิเทศ ตดตามการด าเนินการตามโครงการ 
                 4.5 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 15,000 บาท  (งบประมาณสพป.)                 
จ านวน 10,000 บาท และงบประมาณ สพฐ. จ านวน 5,000 บาท) มีรายละเอียด   ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใชง้บประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

อ่ืนๆ 

1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม   10 X 110 

 
 

 
1,100 

   
ก.พ.2564 

2. นิเทศ ติดตาม ผลการด าเนนิงานการจัดการเรียน
การสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

 5,000 
(งบ สพฐ.) 

  พ.ค.2564 

2. ประเมินผลงาน 
     - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  30 X 110 

  
3,300 

  ก.ค..2564 

3. สรุปรายงาน/ประกาศผล/ 
มอบโล่รางวลั เงินรางวัล และเกียรติบัตร 

  
5,600 

 
 

 ส.ค..2564 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,000   
 หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือวัดผล/

ประเมินผล 
1.ร้อยละของสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดสพป.
กาฬสินธุ์ เขต 2 ไดร้ับการขับเคลือ่นการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
2. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มีสถานศกึษา/บุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ(Best practice) ด้านการ
จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

1. การประเมินสถานศึกษา/บุคลากรที่มี
ผลการปฏิบตัิงานท่ีเป็นเลศิ(Best 
practice) ด้านการจดัการเรียนรู ้
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
2. การนิเทศ ติดตาม 
3. การรายงาน 

1. แบบประเมิน 
2. แบบนิเทศ ติดตาม 
3. แบบรายงาน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ทุกโรงได้รับการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
        7.2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มีผลการคัดเลือกสถานศึกษา/บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
(Best practice) ด้านการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
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กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ   การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย  ปีงบประมาณ  2564 
แผนงาน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ  ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
สนองนโยบายสพฐ. ด้านโอกาส/ด้านคุณภาพ 

กลยุทธ์สพป.     ข้อ 2 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ ,นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์ , นางประคอง  จุลสอน  
ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2563  - 30 กันยายน 2564 

1.  หลักการและเหตุผล 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีนโยบายพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ในปีงบประมาณ 2564 ต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมาเพ่ือสนองนโยบาย ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการขยายผลและต่อยอดให้โรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความรู้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนปฐมวัยทุกคน เพ่ือให้จัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ และมี
ความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยการก ากับ ดูแล ส่งเสริมอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนบทบาทของสถาบัน
ครอบครัว ในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย  
 ในการนี้ เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และนโยบาย 
จุดเน้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 รวมทั้งเป็นการจัดกิจกรรมที่มีความ
สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงได้จัดท ากิจกรรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
ปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัย 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมต่อยอดโรงเรียนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และโรงเรียนตาม
โครงการการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี 
 2.3 เพ่ือประเมินเด็กปฐมวัย หลังจบการศึกษาปีการศึกษา 2563 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
    3.1.1 ครูผู้สอนปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 165 โรงเรียน 
  3.1.2 เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการจัดประสบการณ์จ านวน 165 โรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย สามารถจัดกิจกรรมให้กับเด็กระดับปฐมวัย
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนารูปแบบในการพัฒนาโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตามบริบทของตนเอง ได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
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            3.2.2 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
  4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 
 4.1 ประชุมคณะท างาน/วางแผน 
 4.2 จัดอบรมเชิงปฏบิัติการ 
 4.3 สรุป/รายงานผล 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1.วางแผน P:Plan 1. เสนอโครงการฯ 
2. จัดท าค าสั่งคณะท างาน 

ก.พ.2563 นายศิวะทัศน์  
สุขสุวรรณ 

 
นายปรเมษฐ์  
ไผ่ฤทธิ์   

นางประคอง  
จุลสอน 
และคณะ 

2.ลงมือปฏิบัต ิD:Do 1.จัดท าหนังสือสั่งการใหผู้้รับการอบรม/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

ก.พ. 2563 
 
 
ก.ค.2564 
 
 
ส.ค. 2564 

2. อบรมกิจกรรมการทดลองตามโครงการบ้ าน
วิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และโครงการจัดการเรียน
การสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี 

3.เสริมสรา้ง สนับสนุน 
R:Reinforce 

1.นิเทศ ติดตาม ให้ค าช้ีแนะ Coaching & Mentoring 
2.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน (ระดับบุคคล ระดับ
องค์การ ระดับหน่วยงาน) 3. ส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานงาน การพัฒนา ข้าราชการคร ู

4.ตรวจสอบ ตดิตาม ประเมิน 
C:Check 

ประเมินโครงงานฯ/สะท้อนผล ส.ค.2564ถึง
ก.ย. 2564 

5.ปรับปรุง พัฒนา สรุปรายงาน 
A:Action 

น าผลสรุปมาพัฒนา/ รายงานผลการด าเนินงานส่ง สพฐ.  

6.แลกเปลีย่น เผยแพร่ผลงาน 
S:Share 

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู(้Show & Shareg)   
2.คัดเลือก Best Practices/โล่รางวัล 
2.นวัตกรรม/ ต่อยอด /ต้นแบบ ก.ย.2564 

 

5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน 80,000 บาท  ทีมางบประมาณ  สพป.กส.2   
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย  วัน เวลา 

สถานที ่
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานให้กับโรงเรียนรุ่นที่ 1-9  
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
- ค่าประธานในพิธีเปิด 
 -ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน   (110 คน × 160 บาท× 2 วัน ) 
- สรุปและรายงานผล 
-ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน 

 
 

1,500 

 
 
 

35,200 
 

2,300 

 
 
1,000 

 สพป .กส .2 
มิ.ย.64 

กิจกรรมที่ 2 ประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสตูรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 
-ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน 
- ค่าประธานในพิธีเปิด 
-ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน    (110 คน × 160 บาท× 2 วัน ) 

 
 
 

1,500 

 
 

 
35,200 

 

1,000  สพป .กส .2 
มี.ค.64 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย  วัน เวลา 

สถานที ่
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

-สรุปและรายงานผล 
-ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน 

2,300 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 75,000 2,000 80,000 
หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

6.  การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1.ร้อยละ  ของครูผู้สอนปฐมวัยที่มีการพัฒนาทาง
วิชาการปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก
ปฐมวัย ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2.ร้อยละของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่  3 ได้รับการ
พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา
อย่างเต็มศักยภาพ 

1. ประเมินผลการจัด
กิจกรรม 
2. นิเทศ ติดตามผล  
 
 

1. แบบประเมิน
กิจกรรม 
2. แบบบันทึกการ
นิเทศ 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
 7.2 โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
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โครงการ  ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning   
แผนงาน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  
สนองนโยบายสพฐ. ด้านคุณภาพ  
สนองกลยุทธ์สพป. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดกระบวนการ 
   เรียนรู้ Active Learning และ coach&coaching   
ผู้รับผิดชอบ  นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ ,นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์, นางสาวสุกัลญา  ภูผิวโคก 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

............................................................................................................................................................................................................... 

1.หลักการและเหตุผล 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  เพ่ือปรับลดการเรียนของ
ผู้เรียนให้น้อยลง เพ่ิมเวลารู้  ให้มากขึ้นตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นมา และมีการพัฒนา 
Smart Trainer และ core Smart Trainer  ผู้น าการนิเทศเพ่ือนิเทศช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน ผู้บริหารและ
ครู ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร เวลาเรียน  และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่พัฒนา
ผู้เรียน ด้านสมอง (Head) ด้านคุณลักษณะลักษณะและค่านิยม (Heart) ด้านทักษะการปฏิบัติ (Hand) และ
ด้านสุขภาพกาย (Health) หรือ 4 H (Health) โดยมอบให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ โดยให้
โรงเรียน จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นการส่งเสริม การใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการเน้นย้ าการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้น
ผู้เรียนอย่างรอบด้านให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมยุคศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีความสุข   
 ในปีการศึกษา 2560 ได้ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตแจ้งให้โรงเรียน ในสังกัดส่งเสริม        
จัดกิจกรรมค่ายเพิ่มเวลารู้ส่งเสริม Active Learning และในปีการศึกษา 2562 เน้นการสอน Active Learning 
เชิงรุกซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เห็นความส าคัญ และความจ าเป็นที่จะต้อง
เน้นการสอน ตามรูปแบบการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ Active Learning เน้นการปฏิบัติจริง  
ส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการคิดสร้างสรรค์  คิดแก้ปัญหา และคิดขั้นสูง ผ่านจัดกิจกรรมค่ายที่หลากหลาย มี
ทักษะตามแนวทาง ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยจัดค่าย เพ่ิมเวลารู้ Active Learning Camp  เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนสู่การปฏิบัติในห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 โดยในปีพ.ศ. 2563-2564 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง 3R 8C และมุ่ง
สอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ก าหนดแนวทางที่ตอบสนองนโยบายดังกล่าวโดยมีจุดเน้น สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่วิถีไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยมีกลยุทธ์ การพัฒนาผู้เรียน และจุดเน้นที่ส าคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ Active 
Learning ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น                                                                                                           
2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้ครู มีความรู้ เข้าใจและเรียนรู้จาการปฏิบัติจริงโดยผ่านค่ายวิชาการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ Active Learning ด้านกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดขั้นสูง ตามแนวทาง การสอน Active 
Learning ลงสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 
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2.เพ่ือให้ครูผู้สอนน ารูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ครูผู้สอนได้พัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกิจกรรม 4 H ตามแนวการสอน Active Learning (3R 8C)   
สู่การสร้างนวัตกรรม ครู และของผู้เรียนตามบริบทท้องถิ่นโรงเรียน 

 

3.เป้าหมาย 
   เชิงปริมาณ 

ครูผู้สอน ที่รับผิดชอบงานโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ในสังกัดสพป. กส. 2 ทุกโรง ๆ ละ 1 คน 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 165 คน  
 เชิงคุณภาพ 
 ครูผู้สอนเรียนรู้กิจกรรม เรียนรู้ ทักษะการปฏิบัติจริงในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ Active 
Learning ทั้ง 4 H เกดิทักษะ แก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์  ผ่านกิจกรรมค่ายสู่การสร้าง
นวัตกรรม ส าหรับครู Thailand 4.0 น าสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  

4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
4.1.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการของครู นักเรียนในโรงเรียน ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ Active 

Learning ผ่านการปฏิบัติ และสร้างชิ้นงานนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้จ านวน 4 ฐานลักษณะ
ค่ายไป- กลับ ดังนี้ 

1. ฐานการคิดวิทยาศาสตร์ และเชิงค านวณ วิทยาการค านวณ Coding 
2. ฐานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
3. ฐานการคิด ทักษะ การสื่อสารภาษาไทย  
4. ฐานการใช้เทคโนโลยี สู่การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน (3R 8C) 

   4.2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานส าหรับนักเรียน (Projiect  base) 
5. กิจกรรมรายละเอียดและการใช้งบประมาณ  จ านวน  2,500 บาท  (งบประมาณสพป.กส.2) 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

อื่น ๆ 

กิจกรรมที่ 1 ให้นโยบาย ประชุมโรงเรียน สร้างแนวคิด และ
จุดร่วมในการพัฒนา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active 
Learning   

  
 
 

  สพป.กส./วันท่ี 23 
ก.ย.2564 

 กิจกรรมที่ 2. ส่งเสริมให้มีรูปแบบการ 
 -ค่ายวิชาการ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
Active Learning Camp ผ่านฐานการเรียนรู้ตาม
ฐานกิจกรรมในโรงเรียน   
-  ส่งการสอนจัดกิจกรรมในรูปแบบโครงงาน 
(Project base) ของนักเรียนและสรุปรายงาน
ประจ าปี ตามแบบรายงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  
 
 
 
- 

   ระหว่างวันท่ี 
12-13 ต.ค.2564 
สถานท่ี 
สพป. กส. 2 
และโรงเรียนห้วย
เม็กราษฎร์นุกูล 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนเิทศก ากับติดตามการด าเนินงาน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning 
และสรุปรายงาน 

2,500    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,500     
หมายเหตุ   ขออนุญาตถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การติดตามวัดประเมินผลและรายงานผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1.ครูผู้สอนทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบตัิจริงโดยผา่น
ค่ายวิชาการ กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ Active Learning น าไปสู่
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ ตามแนวทาง Active Learning    
2.ครูผู้สอนทุกคนน ารปูแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลดเวลา
เรียนเพิ่ม เวลารู้ครูผู้สอน ที่ส่งเสริมกิจกรรม 4 H ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิดขั้นสูง ตามแนวการสอน Active Learning (3R 8C) 
ในการสร้างนวัตกรรมสู่ผู้เรียน   

-การปฏิบัติกิจกรรม 
-สังเกต 
- สัมภาษณ ์
 
 
 

-แบบประเมนิ
การปฏิบัติงาน 
แบบสังเกต 
สัมภาษณ ์
แบบสอบถาม 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครู ในโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติจริงมีทักษะการเรียนรู้ ตามแนว Active Learning 
Camp  มีความคิดสร้างสรรค์ ครบกระบวนการเรียนรู้ ตามระดับการเรียนรู้ ทั้ง 4 H สามารถน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 7.2. ครูผู้สอน มีรูปแบบ กิจกรรมการสอนที่หลากหลาย มีการจัดบรรยากาศ สื่อการเรียนการสอนที่
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ และให้นักเรียนต่อยอดการเรียนรู้ โดยน าแนวทาง การเรียนรู้
เพ่ิมเวลารู้ Active Learning Camp เพ่ือส่งเสริมการเรียนคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดขั้นสูงสู่การสร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอนตามแนวทาง Thailand 4.0 

7.3 การเรียนรู้รูปแบบกิจกรรม ที่หลากหลาย  มีทักษะการคิดชั้นสูง  แก้ปัญหาได้สามารถเรียนรู้ 
สู่เด็กตามศตวรรษที่ 21  
 7.4 ครูผู้สอน นักเรียนมีนวัตกรรมในการเรียนการรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนในยุคปัจจุบัน 
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โครงการ  พัฒนาห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่  การพัฒนาการเรียนรู้ 
สนองนโยบายสพฐ. ด้านประสิทธิภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานมีนวัตกรรมกลไก 
   หลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องและมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
สนองกลยุทธ์ สพป. ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนจุดเน้นการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว/ 
   ห้องเรียนคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ ,นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์ , นางสาวสุกัลญา  ภูผิวโคก 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2563 – พฤษภาคม  2564  

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่งเป็น
นโยบายที่สอดรับกับค ากล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ  และ
ได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่า
เทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนเป็น
ศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ     
มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้บริหาร
และครูมีความพร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ สร้างการมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหารการจัดการสถานศึกษาของเอกชน บ้าน วัด รัฐ 
โรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จ าเป็นต่อการธ ารงตน ด ารงชีวิตในการเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็น
เจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน น าไปสู่
การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพโดยเริ่มในปีงบประมาณ 2562 จะเริ่มด าเนินการ
ขับเคลื่อนในโรงเรียนประถมศึกษา ระดับต าบลก่อน และปีงบประมาณ 2563 พัฒนาไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ระดับอ าเภอ โรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ (Stand Alone) ตามล าดับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาการศึกษาไทยในเชิง
ระบบอย่างแท้จริง 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้บรรลุตามเป้าหมายในปีการศึกษา  2563  โดยเร่งด าเนินการ
โครงการให้เป็นรูปธรรม การพัฒนาเร่งด่วนด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารโดยเฉพาะส่งเสริมให้มี
ห้องเรียนคุณภาพในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา  ครู
บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนให้เกิดผล เพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงยุคสมัย ไทยแลนด์ 4.0 ที่
ยั่งยืน ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป  
 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในปี
การศึกษา 2563 และให้มีการพัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามบริบทของตนเอง  ด้านการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสามารถให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้น า สู่การปฏิบัติ และเกิดประสิทธิผล 
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ดังนั้น กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์    
เขต 2 จึงได้จัดท ากิจกรรมห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ตามแนวทาง Active learning ของโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลและโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 2. เพื่อพัฒนาให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูนักเรียน มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ได้มาตรฐาน
ทดสอบตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดตามกรอบ (CEFR) 
 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดห้องเรียนคุณภาพอันเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อน าไปใช้จัดการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียนทั่วไปจ านวน 165 โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือสื่อสาร ได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   1. ร้อยละของห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษที่ได้รับการประเมินคุณภาพ อันเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี สามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพเป็นศูนย์รวมการศึกษาเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ
ของชุมชนอย่างยั่งยืน 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน มีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ได้มาตรฐาน
ทดสอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ตามกรอบ (CEFR) 

 

4. กิจกรรม การด าเนินงาน  
 4.1 ก าหนดนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
 4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ 
 4.3 ประชุม ชี้แจง จัดท ากรอบ มาตรฐาน จุดเน้นห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2564 
 4.4 ประกาศมาตรฐาน จุดเน้นห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565 
 4.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ระยะ 
            4.6 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหาร ครู ในประเมินห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ  
 4.7 กิจกรรม คัดเลือกห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ และการมอบรางวัล 
 4.8 การจัดท ารายงานวิจัยห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ 
 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  จ านวน100,000บาท (งบประมาณสพป.)  ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วันเวลา

สถานที่
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่น
ๆ 

กิจกรรมที่ 1ประชุม ช้ีแจง คณะกรรมการปรับปรุง กรอบ มาตรฐาน 
จุดเน้นห้องเรยีนคุณภาพภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา  2564 เพื่อ
ประกาศใช้ กับโรงเรียน. ในสังกัด และแนวทางการขับเคลื่อน 
-ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ผู้อ านวยการโรงเรียน .ครู และ
ศึกษานิเทศก์ จ านวน  40  คน  1  วัน คนละ 110 บาท  (40x110) 

 
 
 
 

 
 

 
 

4,400 

 
 
 
 

 

  
 
ต.ค.2563 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วันเวลา

สถานที่
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่น
ๆ 

กิจกรรมที่ 2   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศ ติดตาม และประเมินห้องเรยีน
คุณภาพภาษาอังกฤษในระยะที่ 1-3  ระยะ ในระดับศูนย์พัฒนา
ภาษาอังกฤษระดับศูนย์ เครือข่าย 9  ศูนย ์
 - ค่าใช้จ่ายในการประชุมแลกเปลีย่น นิเทศ ติดตาม  และประเมิน
ห้องเรียนคณุภาพภาษาอังกฤษในระยะที่ 1-3  ของศูนย์พฒันา
ภาษาอังกฤษ 9 ศูนย์ ๆ ละ 5,000   เป็นเงิน 

  
 

 
45,000 

  ต.ค.2563- 
ธ.ค.2563 

กิจกรรมที่ 3 
-นิเทศ ติดตามประเมินห้องเรยีนคณุภาพภาษาอังกฤษ ระยะที่ 4  ระดับ
เขตพื้นท่ี 
-เบี้ยเลีย้ง พาหนะคณะกรรมการประเมิน ในประเมินห้องเรียนคณุภาพ
ภาษาอังกฤษตามเครื่องมือมาตรฐาน ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ   
9 ศูนย์ๆ ละ 3 คน รวม 27 คน คณะประเมินชุดละ 1,500 บาท  

 
 
 
 

 
13,500 

 
 

 
 

  ม.ค. 2564 
–มี.ค.2564 

กิจกรรมที่ 4  เวทีแลกเปลีย่น  สะท้อนคิด คัดเลือก สื่อ  นวัตกรรม
ห้องเรียนคณุภาพภาษาอังกฤษ และการมอบรางวัลระดับเขตพื้นที ่
 ระยะที่ 4 

-น าเสนอผลงาน นิทรรศการกิจกรรม นวัตกรรมการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษ  
 - ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน  ผอ, คร,ู  นักเรียน ศน. และ
คณะท างาน จ านวน   250  คน (250  x110) เป็นเงิน 
-ค่าตอบแทนคณะกรรการตัดสิน ห้องเรียนคณุภาพฯ 
-ค่าจัดท าโลห่์ 4  รางวัล  และเกยีรติบัตรรางวัล Best practice  
ห้องเรียนคณุภาพภาษาอังกฤษ ในระดับเขตพื้นท่ี รวม 9 ศูนย์ละ ๆ   
3 รางวัล จ านวน  36 รางวัล  

 
 
 
 
 
 
 

3,000  

 
 
 
 
 
 
27,500 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,600 

 เม.ย.2564 

กิจกรรมที่ 5  สรุปผล รายงาน การจัดท ารายงานวิจัยห้องเรียนคณุภาพ
ภาษาอังกฤษเอกสารรูปเลม่รายงาน โครงการ/ วิจัยห้องเรียนห้องเรยีน
คุณภาพภาษาอังกฤษ  

  
 

  พ.ค.64 

รวม 16,500 76,900 6,600   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. โรงเรียน มีห้องเรียนคณุภาพภาษาอังกฤษน าไปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่าง เหมาะสมตามบริบทและมีประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหาร ครูมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเขา้
ทดสอบตามกรอบมาตรฐาน CEFR  
3. เขตพื้นท่ีการศึกษา มีห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษท่ีเป็นเลิศ    
ใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ท่ีสามารถด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง ยั่งยืน 

-สังเกต /สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
-ประเมิน 
-ประกวด 
 

 
-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบประเมิน 
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7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเข้าทดสอบตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR โดยได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน 
ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ชัดเจนและน าสู่การปฏิบัติภาษาอังกฤษได้จริง 
 2.โรงเรียนมีและใช้การจัดห้องเรียนคุณภาพด้านภาษาอังกฤษ ที่เหมาะสมตามบริบท เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามวัยของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนงานแนวทางทิศทางการขับเคลื่อนภาษาอังกฤษที่ชัดเจน และ
เปิดโอกาสให้โรงเรียน ได้พัฒนาแนวทางด้วยตนเอง ตามบริบทและศักยภาพ ที่สอดคล้องนโยบายด้านการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของรัฐบาลมี นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เป็น
แบบอย่างได้ 
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โครงการ  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
 ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตร

   แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
แผนงาน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็น 12  การพัฒนาการเรียนรู้                                                           
สนองนโยบาย สพฐ  ข้อ 3 ด้านคุณภาพ   
สนองนโยบาย สพป.  ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ,จุดเน้น ใช้หลักสูตร นวัตกรรม เทคโนโลยี และ      
   การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
มาตรฐานเขต  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ  นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ/นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์/ นายสถิต ศรีถาวร 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2564 - มิถุนายน 2564 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active 
Learning โดยใช้แนวคิดการสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น (Teach less , Learn more) การปฏิรูปการ
เรียนรู้ระดับห้องเรียน จะเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเติมเต็มศักยภาพให้นักเรียนมีทักษะ                     
แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งแนวคิดทักษะศตวรรษที่ 21 ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความคิดที่เชื่อว่า รูปแบบการศึกษา                  
แบบดั้งเดิม ในช่วงศตวรรษที่ 20 ที่เน้นย้ าแต่การเรียนและท่องจ าเนื้อหาในสาระวิชาหลัก ดังนั้นเพ่ือปรับ
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนใหม่ในศตวรรษที่ 21 ที่ให้ความส าคัญกับการปลูกฝัง “ทักษะ” เพ่ือให้นักเรียน
มีทักษะ ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ต่อไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท า โครงการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้บรรลุตาม มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 2561) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้                 
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ สอดคล้องตามเป้าหมายของนโยบายดังกล่าว 
 

2. วัตถุประสงค์  
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551                

ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2561)  
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ               

ที่ 21  
 

3. เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 

   ผู้บริหารและครูโรงเรียนใน สังกัดสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน 165 โรง 
          2. เชิงคุณภาพ 

   1. โรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) และความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  
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   2. ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษที่ 21  
 

4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
 1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการการหลักสูตร สถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ให้กับวิทยากรแม่ไก่ ของศูนย์
เครือข่ายฯ 
  2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ให้กับผู้บริหาร และครู ของศูนย์เครือข่ายฯ 

 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 50,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย 

วัน เวลา
สถานที่

ด าเนินการ   ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

    กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม 
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยประชุมเชิง
ปฏิบัติการการหลักสตูร สถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ให้กับวิทยากรแม่ไก่ ของ
ศูนย์เครือข่ายฯ 
   - ค่าอาหาร–อาหารวา่ง (55 คน×160 บาท ×1วัน) 
   - ค่าตอบแทนวิทยากรกลุม่ (9 คน x 300 บาท) 
   - ค่าตอบแทนประธาน (พิธีเปิด) 
   - ค่าเอกสาร  

 
 
 
 
 
 

 
 

2,700 
1,500 

 
 
 
 
 

 
 

8,800 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1,000 

 พ.ค.64- 
มิ.ย. 64 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบตัิการขยายผลการใช้
หลักสตูรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2561) ให้กับผู้บริหาร และครู ของศูนย์เครือข่ายฯ 
     - เงินสนับสนุนให้ศูนย์เครือขา่ยฯ ด าเนินการขยาย
ผลการใช้หลักสตูรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2561) ให้กับผู้บริหาร และคร ูจ านวน 9 ศูนย์ๆ 
เครือข่ายละ 4,000 บาท (9*4,000) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

36,000 

  พ.ค.64- 
มิ.ย. 64 

รวมงบประมาณ 4,200 44,800 1,000   
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000   

6. การวัด ประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการวัด ประเมินผล เคร่ืองมือวัด ประเมินผล 

เชิงปริมาณ 
     1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.กส 2 มีการ
พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรยีนรู้และตัวช้ีวัด

 
1. นิเทศ ติดตามฯ 
2. ประเมินผลการจัดท า 

 
1. แบบนิเทศ ติดตามฯ 
2. แบบประเมินผลการ
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ตัวชี้วัด วิธีการวัด ประเมินผล เคร่ืองมือวัด ประเมินผล 
สอดคล้องกับหลักสตูรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาข้ัน พื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) และความจ าเป็น
และความต้องการ ของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  

และการใช้หลักสูตรฯ จัดท า และการใช้หลักสตูรฯ 

     2. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน สพป.กส 2 ทั้ง 165 โรง จัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning  
 

1. นิเทศ ติดตามฯ 
2. ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้แบบ 
Active earning  

1. แบบนิเทศ ติดตามฯ 
2. แบบประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning  

เชิงคุณภาพ  
     1. โรงเรียนในสังกัด สพป.กส 2 มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ และ ตัวช้ีวัดสอดคล้องกับ
หลักสตูรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
     2. ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรยีนรู้แบบ Active 
Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จ าเป็น  ในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
1. นิเทศ ติดตามฯ 
2. ประเมินผลการจัดท า 
และการใช้หลักสูตรฯ 
3. ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning  

 
1. แบบนิเทศ ติดตามฯ 
2. แบบประเมินผลการ
จัดท า และการใช้หลักสตูรฯ 
3. แบบประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning  

 
7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัดสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551            
(ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2561) และความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  

2. ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาทักษะที่จ าเป็น              
ในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 

 

 

 
 
 
 

                     
 



แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564   

          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 หนา้ 66

  

โครงการ  อ่านออก เขียนได้  ลายมือสวย 
แผนงาน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สนองแผนแม่บทฯ     ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้                                                   
สนองนโยบาย สพฐ  ข้อ 3 ด้านคุณภาพ 
สนองนโยบายสพป. ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ, นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์  , นายสุพรรณ  ธรรมแนบจิตร
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม 2564 – ตุลาคม 2564 

1.หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน คัดลายมือสวย
โดยปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เพ่ือให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้เพ่ือพัฒนาตนเอง และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมโรงเรียนให้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนในทุกระดับ  ให้
ผู้บริหารและครูเป็นแบบอย่างของการรักการอ่าน ให้นักเรียนได้อ่านหนังสือที่ดีและมีสาระ พัฒนาและสร้าง
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะห้องสมุดให้เอ้ือต่อการอ่านและเขียนของนักเรียน ครู และ
ชุมชน ให้มีการบูรณาการการอ่านและการเขียนกับการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีการพัฒนา
ห้องสมุดให้มีมาตรฐาน เพ่ือให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้และวิทยาการต่างๆจากห้องสมุด และอ่านหนังสือ  
จนเป็นนิสัยรักการอ่าน  

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย 
และมุ่งหวังว่าเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ มีความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านอย่างยั่งยืนและเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการประเมิน เลือกรับ และใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม มีจิตส านึกและเห็นคุณค่าของการใช้ห้องสมุดและทรัพยากร
สารสนเทศ  อีกทั้งเป็นการน านโยบายส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สู่การปฏิบัติและน าไปสู่การอ่านออก เขียนได้ จึงได้จัดท าโครงการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  

1.         2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
ห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนในสังกัดให้สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือจัดประกวดแข่งขันการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การคัดลายมือสวยในสถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมโรงเรียนในการพัฒนาห้องสมุดให้มีสื่อหลากหลายและเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
โรงเรียนที่มีคุณภาพ 
 2.4 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้รักการอ่านและการใฝ่เรียนรู้ตามนโยบายของ สพฐ. 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดส่งเสริมรักการอ่าน 165 โรง 
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3.1.2 มีห้องสมุดของโรงเรียนที่เป็นต้นแบบเพ่ิมข้ึนอีก 3 โรง 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนของสถานในสังกัดมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สูงขึ้น 
  3.2.2  โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต ในสังกัดสามารถจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต เป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
1.ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดรักการอ่าน
และคัดลายมือสวย 

โรงเรียนในสังกัด       
สพป. กส.2  

 พ.ค.  64 

2.สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสรมินิสัยรักการ
อ่านและ คัดลายมือสวย 

โรงเรียนในสังกัด   สพป. 
กส. 2  168 โรง 

 
 

มิ.ย.64 – ก.ค. 
64 

3. จัดประกวดแข่งขันการจัดกิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่าน  ( ห้องสมุดดีเด่นและคัดลายมือ
สวย ) 

9 ศูนย์ฯ เครือข่าย 
(คณะกรรมการ 27 คน) 

13,500 ส.ค.64 - ก.ย.64 

4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมรักการอ่านและ
คัดลายมือสวยระดบั สพป.กส.2 พร้อมมอบ
รางวัลมอบรางวัล 

 (คณะกรรมการ 5 คน
และโล่รางวัลชนะเลิศ
พร้อมเกียรติบัตรชมเชย 

 
11,500 

 
ก.ย. 64 

 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  จ านวน 2,500 บาท  (งบประมาณ สพป.) 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 
สถานที่

ด าเนินการ 
ค่า     

ตอบแทน 
ค่า      

ใช้สอย 
ค่า  
วัสดุ 

อ่ืนๆ 

1.กิจกรรม ประกวดรักการอ่าน และคัดลายมือ
สวย 

 13,500   ส.ค.64- 
ก.ย.64 

2.ประเมินผลการจัดกิจกรรมรักการอ่านและคัด
ลายมือสวยระดับ สพป.กส.2  
พร้อมมอบรางวัลมอบรางวัล 

3,000 4,500 4,000  ก.ย. 64 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 25,000  
หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
6. การวัด ประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการวัด ประเมินผล เครื่องมือวัด ประเมินผล 
1.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้ได้รับการ
พัฒนาให้มีนิสัย รักการอ่านและลายมือสวย 
2.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านตามท่ี สพฐ. ก าหนด 

สังเกต 
ทดสอบ 

แบบประเมิน 
แบทดสอบ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามที่ สพฐ. ก าหนด 
 2) ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสถานศึกษาในสังกัดได้รับรางวัลการสง่เสริมการอ่านระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป

 3) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้ได้รับการพัฒนาให้มีนิสัย รักการอ่านและลายมือสวย 
 4) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน NT/ O-NET เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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กลยุทธ์ที่ 3  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

โครงการ  คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
   ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปี 2564 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม    
สนองนโยบายสพฐ.  ข้อ 2  ด้านโอกาส 
กลยุทธ์ สพป.  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายเคน  อาจดวงดี,นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน, นางสาวอรทัย  หาระทา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 งานการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน เป็นงานที่สนองพระราช
ปรารภของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2506 เป็นต้นมาโดยการ
ด าเนินงานคัดเลือกในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
รับผิดชอบการด าเนินการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งกระบวนการ
ในการด าเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานขั้นพ้ืนฐานนั้น      
เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการอ านวยการในระดับกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาต่อไป 
 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้เริ่มด าเนินการคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนและโรงเรี ยน พ.ศ.2507 ในปลายปี
การศึกษา 2506 (ส านักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตการศึกษา 10 2543 :4) และได้มีการ
พัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ จัดการศึกษา  
ของชาติ จนถึงปีการศึกษา 2547 กระทวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ า
เขตตรวจราชการทุกเขตตรวจราชการ ด าเนินโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา  และสถานศึกษา เพ่ือรับ 
รางพระราชทานในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เหมือนเช่นที่เคยด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2506 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงได้ด าเนินการโครงการโรงเรียน 
พระราชทานขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้พิจารณาด าเนินการคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล ประจ าปีการศึกษา 2564 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 เสนอชื่อเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
2.2 เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน และสถานศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี และจัดการศึกษาดีให้ได้รับ
การเสนอชื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน  
2.3 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักเรียน ที่เรียนดีมีความประพฤติดีเด่น และสถานศึกษาที่
จัดระบบการศึกษาได้เด่น 
2.4 เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการสะท้อนความคิดและวางแผนการด าเนินงานคัดเลือก 
นักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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3. เป้าหมาย 
การประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2564  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  และคณะกรรมการการประเมินนักเรียน 
นักศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการประเมินโดยมีคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ปี
การศึกษา 2564          

4. กิจกรรม 
 4.1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 4.3 ประชุมคณะกรรมการ 
 4.4 คณะกรรมการออกประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 4.5 สรุปผลการประเมิน / ประกาศผลการประเมินฯ 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน  8,000  บาท (งบประมาณ สพฐ.)  ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 

สถานที่
ด าเนินการ 

ค าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

อื่นๆ 

กิจกรรม  
 การประเมินคดัเลือกนักเรียน นักศึกษา และ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
1. ค่าคอบแทนคณะกรรมการประเมินคัดเลือก  
   นักเรียน นักศึกษา และสถานศกึษา 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการติดตามการเตรียมความพร้อมฯ 

 
 
 
 
 

3,300 

    
 
 

ส.ค. – ก.ย. 
2564 

 
 

ณ ร.ร.ในสังกัด 
สพป.กาฬสินธุ์ 

เขต 2  
ที่รับผิดชอบ 

2. ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวันวันประชุมก่อนการประเมินฯ
คณะกรรมการ ประเมินคดัเลือกนักเรียน นักศึกษาและ 
สถานศึกษา 

 350   

3. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันคณะกรรมการสรุปผลการ
ประเมิน ระดบัเขตพื้นทีการศึกษา 

 350   

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
   -ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงไปประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทานฯ 
   -ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงไปส่งผลคะแนนการ ประเมิน(ขอถัวใน
การไปราชการ  

 
 
 

 

 
2,000 
 
2,000 

  

รวมงบประมาณ 3,300 4,700 8,000 
ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ และการประเมินผลโครงการ 
 6.1 ร้อยละของ นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาในสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
ที่ได้รับเสนอชื่อและได้รับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
 6.2 แบบประเมินผลสถานศึกษาพระราชทาน 
 6.3 นิเทศติดตาม การด าเนินงาน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนสามารถบริหารจัดการโรงเรียนได้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพ่ือคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ร้อยละ 100 ของการประเมิน 
 7.2 ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี และจัดการศึกษา
ดีให้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
 7.3 สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่นักเรียน ที่เรียนดีมีความประพฤติดีเด่น และสถานศึกษาที่จัดระบบ
การศึกษาได้ดีเด่น 
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โครงการ  การด าเนินงานการรับนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา  2564 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
สนองนโยบายสพฐ. ด้านโอกาส 
สนองกลยุทธ์สพป.  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายเคน  อาจดวงดี ,นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน , นางปวีณ์กร  ภูกาสอน 
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2563  –  เมษายน 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่เด็กทุกคนที่มีความ
ประสงค์ท่ีจะเข้าเรียนในสถานศึกษา ในสังกัดอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการก าหนดนโยบาย และ 
แนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 จึงพิจารณาถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้อง
จากปีที่ผ่านมา  เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาประกาศรับนักเรียน  เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้า
เรียน และได้เข้ารับการศึกษาต่ออย่างทั่วถึง และเป็นธรรม  สถานศึกษาควรด าเนินการรับนักเรียนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และได้ตระหนักถึงการที่จะส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  ของ
สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการรับนักเรียนตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ก าหนดอย่างมีคุณภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษาและบุคลากรได้เข้าใจกระบวนการรับนักเรียน 
ตามนโยบาย  และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
2.2  เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับนักเรียน มีกระบวนการในการปฏิบัติงานในการรับนักเรียนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
2.3  เพื่อก ากับติดตามการรายงานการรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด  ทั้ง 5  อ าเภอ  ( 9 ศูนย์ฯ) 
  

3. เป้าหมาย   
 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 

 3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้รับผิดชอบ     จ านวน    165  คน 
                  3.1.2 บุคลากรที่รับผิดชอบ                        จ านวน      15  คน 
 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 

     -  เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 100 % 
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4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  งบประมาณท้ังสิ้น  11,000 บาท  (งบประมาณสพฐ.)  ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วันเวลา

สถานที่
ด าเนินงาน 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

กิจกรรม 
จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน  9  คน  จ านวน  1  คร้ัง  
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการรับนักเรียน  จ านวน  9  คน 
-   ประธานคณะกรรมการ  จ านวน  1  คน 
-   คณะกรรมการ            จ านวน  8  คน 
2. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  จ านวน  15  คน  (15x30=450) 
3.  ค่าวัสดุ  (ค่าจัดท าเอกสารในการประชุม  จ านวน  15  
เล่ม  (15x70=1,050) 

 
 
 
 

1,500 
8,000 

 
 
 
 
 
 
 

450 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1,050 

 ธันวาคม 
2563- 
มีนาคม 
2564 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 9,500 450 1,050  11,000 
 

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 

5. ประเมินผลและรายงานผล 
 

ตัวบ่งชี้ วิธีวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผล 
1. นักเรียนในสังกัดได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 100% 
2. ความพึงพอใจในการบริการของ สถานศึกษาต่อ
นักเรียน ปกครองและคร ู

1.แบบส ารวจนักเรียน             
   ที่เข้าเรียนทุกระดับชั้น 
2.การสัมภาษณ์ สอบถาม การรายงาน 

1. การรายงานผล 
2. สังเกต 
3. แบบสอบถาม 

 

6.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เด็กนักเรียนที่มีความประสงค์รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครอง 
โดยสถานศึกษาด าเนินการรับนักเรียนเป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด 
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โครงการ  เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อ 2 ด้านโอกาส   
สนองกลยุทธ์ สพป. ข้อ 3 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
   จุดเน้น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายเคน  อาจดวงดี, นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน, นายชุมพล   ภูครองตา 
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน 2564 – กันยายน 2564 
 

1. หลักการและตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดและเน้นให้สถานศึกษาทุกแห่ง  ด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนจากครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีสมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน
พุทธศักราชพ.ศ.2551 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ตระหนักในความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องท าให้โรงเรียน
สามารถพัฒนา ช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ท าให้นักเรียนได้รู้จักตนเองและประสบความส าเร็จใน
ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม  ในปัจจุบันเป็นที่ตระหนักดีว่าสังคมได้แปรเปลี่ยนไปมาก ส่งผลให้นักเรียนต้องมีการ
ปรับตัวอย่างรวดเร็วอันก่อให้เกิดปัญหาตามมาส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน  ซึ่งการแก้ปัญหาที่ดี
ทีสุ่ดคือการป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้น ดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้
สามารถด ารงอยู่อย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคม ปลอดภัยจากวิกฤตทั้งมวล  จึงจัดท ากิจกรรมจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง 
โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
2.2 เพ่ือให้ครูสถานศึกษาพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ ผู้ปกครองและ
ชุมชน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
2.3  เพื่อประเมินการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา                                              
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 -   พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา แกนน าครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด จ านวน 165 โรงเรียนๆ ละ 1 คน  รวมทั้งหมดจ านวน 165 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 1. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือที่มี 
คุณภาพมีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
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      2. ส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และ
องค์กรภายนอก ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน และมี
ความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 

4. กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ 
 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 4.3 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4.4 การติดตามประเมินผล  
 4.5 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
1. วางแผน (Plan) 1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน 

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
มิ.ย..64 

2. ด าเนินการ (Do) อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรา้งความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน 

ก.ค..64 

3. ตรวจสอบ (Check) การติดตามประเมนิผล  ก.ย..64 
4. ประเมินผลรายงาน(Action) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ก.ย.64 
 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 30,000  บาท ( งบประมาณ สพฐ.) 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 

สถานที่
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

กิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนจ านวนงบประมาณ 30,000 บาท 
- จัดอบรมผู้บริหารหรือครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 165 คน  ณ ห้องประชุม
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 2  
มีรายละเอียด ดังนี ้
  1. ค่าประธานในพิธีเปิด 
  2. ค่าอาหารและอาหารว่างผู้เข้าอบรม  (165 คนx160 บาท) 
  3. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน 

 
 
 
 
 
 

1,000 
 

2,600 

 
 
 
 
 
 
 

26,400 
 

  ก.ค.64 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,600 26,400 30,000 
ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละร้อยของสถานศึกษาทีม่ีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และผ่านการประเมินของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา   
2. ร้อยละร้อยของสถานศึกษา มีการพัฒนาและส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนไปในทางที่ด ี

1.  การสังเกตพฤติกรรม 
2.  การสัมภาษณ ์

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ครูทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจหลักการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีขั้นตอนชัดเจนพร้อม
ทั้งวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักการท างานที่ตรวจสอบได้จากผู้บริหาร บุคลากรทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 7.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา 
เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิตที่ดีในการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขและปลอดภัย 
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โครงการ  ก ากับติดตามการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา ช่วงเทศกาลวันส าคัญ 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อ 3 ด้านความปลอดภัย 
สนองกลยุทธ์ สพป. ข้อ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบ  นายเคน  อาจดวงดี,นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน,นายชุมพล   ภูครองตา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2547 ได้ก าหนด
ขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่อเด็กให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน เพ่ือให้เด็กได้รับการ
อุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันสังคม
และครอบครัว รวมทั้งป้องกันไม่ให้เด็กถูกทารุณกรรมตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมมีการปรับปรุงวิธีการส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
 ในการด าเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติภารกิจตามหมวด7 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เป็นบุคคลที่ส าคัญยิ่ งในการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกระบวนการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  
โดยระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 5 พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา  จะต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ  ฉะนั้น
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดและแนวทางดังกล่าว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
จึงได้จัดท ากิจกรรมก ากับติดตามการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา ช่วงเทศกาลวันส าคัญ ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด เจตนารมณ์ และแนวทางในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.2. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและความภาคภูมิใจในการปฏิบัติด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา 
 2.3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน ดังนี้ 
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     3.1.1 ก ากับ ติดตาม เฝ้าระวังในช่วงเทศกาลส าคัญตลอดปีการศึกษา 2564 
     3.1.2 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ในสังกัด สพป.กส. 2 ทุกคน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา แก้ไขปัญหาแนวทางการประสานการปฏิบัติงาน
กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงจุดเป้าหมาย 
  3.2.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาปฏิบัติงานส่งเสริม 
ความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 4.1 วางแผนและขออนุมัติโครงการ   
 4.1 จัดประชุม แจ้งแนวทางการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่     
 4.4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเฝ้าระวังในแต่ละเทศกาลที่ส าคัญ 
 4.5 ด าเนินการออกตรวจเฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงของแต่ละพ้ืนที่ 
 

5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน  40,000 บาท  ( งบประมาณสพป.)  ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 

สถานที่
ด าเนินการ 

ค า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผน พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (160x30) 
  1. ค่าอาหารและอาหารว่างผู้เข้าประชุม 
 (30 คน x 160 บาท) 
  3. ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 5 คน 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการออกตรวจเฝ้าระวังพ้ืนที่
เสี่ยงในช่วงเทศกาลวันส าคัญตลอดทั้งปี 
     ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน 
กิจกรรมที ่3  รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
   

 
 
 

4,800 
 
 
 

35,200   
  

   
 
 

 
ก.พ.64 –
ก.ย.64 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  40,000 40,000 
    ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. การประเมินผลและรายงาน  
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

6.1 พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ก ากับดูแลตรงจุดเสี่ยงรวมทั้ง
แนวทางการประสานการปฏิบัติงานกับผู้เกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม  สามารถปฏิบัติงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลการปฏิบัติงาน  แบบรายงาน 



แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564   

          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 หนา้ 79

  

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด เจตนารมณ์  
และแนวทางในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 7.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  บ้าน สพฐ. อุ่นไอรักเพ่ือเด็กไทย 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็น ความมั่นคง 
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านความปลอดภัย 
สนองกลยุทธ์ สพป. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเคน  อาจดวงดี,นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน,นายชุมพล  ภูครองตา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึงและเป็นระบบมีกระบวนการท างานที่มีคุณภาพและด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง จะส่งผลถึงการพัฒนาเด็กให้มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีศักยภาพเป็นทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรมและมีชีวิตที่สงบสุข ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ต้องการให้
นักเรียนเก่ง ดี มีสุข โดยการร่วมมือกันของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครองของนักเรียน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเห็นความส าคัญของการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการศึกษานักเรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 จึงก าหนดกิจกรรมโครงการ                    
สร้างบ้านให้กับนักเรียน ที่มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นเอาใจใส่ต่อการเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครองไม่มี         
ที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคง ไม่มีความปลอดภัย หรือมีความเสี่ยงต่อการด ารงชีวิต บิดามารดาไม่มี
รายได้ประจ าหรือมีรายได้น้อยแต่มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการบ้าน สพฐ. อุ่นไอรักเพ่ือ
เด็กไทย จ านวน 9 หลัง ให้นักเรียนมีบ้านที่อบอุ่นมั่นคงแข็งแรง มีบ้านเป็นของตนเอง และเป็นขวัญก าลังใจที่ดี
ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพ่ือสร้างที่อยู่อาศัยให้เด็กนักเรียนบ้านไกล ทุรกันดาร 
 2.2 เพ่ือสร้างที่พักอาศัยให้กับนักเรียนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
          2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  
          2.4 เพ่ือให้นักเรียนมีที่อยู่อาศัยที่ถาวร 
3. เป้าหมาย 
     3.1 ด้านปริมาณ 
       - นักเรียนผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน ในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน 9 คน 
     3.2 ด้านคุณภาพ 
  3.1.1 นักเรียนมีบ้านอยู่อาศัย ที่มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย 
  3.1.2 นักเรียนมีเครื่องอุปโภค และบริโภคเท่าที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
  3.1.3 นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่มีบ้านเป็นของตนเอง 
4. ข้ันตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 4.1 ให้ผู้ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคัดเลือกนักเรียนศูนย์เครือข่ายฯ ละ 1 คน 
ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยแต่มีสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น มีบ้านไม้ที่ผุพัง ไม่สามารถกันลมกันฝนได้ 
เป็นต้น  
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 4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจนที่จะได้รับ
ความช่วยเหลือให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  
 4.3 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน และ
ลงพื้นที่เพ่ือสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมภาพถ่ายประกอบการพิจารณา ของผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากไร้และผู้ยากจน  
 4.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน พิจารณา
คัดเลือกให้เหลือ จ านวน 9 หลัง 
 4.5 คณะกรรมการประมาณการค่าอุปกรณ์การสร้างบ้าน และดูแลควบคุมด าเนินการสร้างบ้านของผู้ที่
ได้รับคัดเลือก พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านให้เป็นไปอย่างประหยัดคุ้มค่า ดูแลควบคุมและ
ด าเนินการสร้างบ้านในที่ดินของผู้ได้รับการคัดเลือก ที่ดินที่เป็นของตนเอง 
 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 100,000 บาท (งบประมาณ สพป.)  ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา

สถานที่
ด าเนินการ   

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

กิจกรรม 
จัดสรรงบประมาณสนับสนนุการสร้างบา้นให้กับนักเรียน
ยากจน เด็กด้อยโอกาส ที่มีความประพฤติดี มีความมุ่งมัน่เอา
ใจใส่ต่อการเรียน จ านวน 9 ศูนย์เครือข่ายฯ (ศูนย์เครือข่ายฯ 
ละ 10,000 บาท) 

  
100,000 

 ต.ค.63-ก.ย.64 
ร.ร.ในศูนย์
เครือข่ายฯ 
ละ 1 แห่ง 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  100,000   
หมายเหตุขออนุมัติถัวจ่ายรายการ 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
-นักเรียนที่ยากจนจ านวน 9 คน มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน มีที่อยู่อาศัยถาวรมีบ้านเป็นของตนเอง   
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ได้มีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
7.2 นักเรียนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
7.3 นักเรียนมีที่อยู่อาศัยที่ถาวรและมั่นคง 
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โครงการ  ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อส่งเสริมอาชีพ การมีงานท า  
   และการแนะแนวศึกษาต่อ  
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ  ประเด็น ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
สนองนโยบาย สพฐ.  ด้านโอกาส 
สนองกลยุทธ์ สพป.  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ , นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์ , นางปุญญณัฏฐ์  ชูเมกเกอร์  
ระยะเวลาด าเนินการ     เมษายน 2564  -  30 กันยายน  2564 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 23  
กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตาม 
ความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ทั้งในเรื่องความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ และการ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
มุ่งพัฒนาผู้เรียน ทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทย และพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้ และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็ม
ตามศักยภาพ ดังนั้น เพ่ือให้สถานศึกษามีแนวทางในการส่งเสริมทักษะอาชีพ การมีงานท า และการแนะแนว
ศึกษาต่อ ครูแนะแนว บุคลากรทางการแนะแนว สามารถด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 มีโรงเรียนที่มีผลงานที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) จึงได้จัดกิจกรรมนี้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สถานศึกษา
ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และบริบทของพ้ืนที่ให้เอ้ือต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า (Career 
Education) ให้เชื่อมโยงการท างานจากนโยบายสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน 
ต่อเนื่อง เป็นต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรทางการ
แนะแนวในสถานศึกษาให้สามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพ การมีงานท า และการแนะ
แนวศกึษาต่อ 
 2.2 เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษา/ครูแนะแนว/บุคลากรทางการแนะแนวที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพ การมีงานท า และการแนะแนวศึกษาต่อ 
 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564   

          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 หนา้ 83

  

3. เป้าหมาย  
 3.1เชิงปริมาณ 
  1) สถานศึกษา/ครูแนะแนว/บุคลากรทางการแนะแนวของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ร้อยละ 100 ได้รับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะอาชีพ การมีงานท า และการแนะแนวศึกษาต่อ 
                   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีผลคัดเลือกสถานศึกษา/ครูแนะแนว/
บุคลากรทางการแนะแนวที่มีผลการปฏิบัติงาน เป็นเลิศ (Best practice) ด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพ  
การมีงานท า และการแนะแนวศึกษาต่อ ระดับเขตพ้ืนที่  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
          1) สถานศึกษา/ครู บุคลากรทางการแนะแนวในสังกัดสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ทุกโรง ได้รับการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพการมีงานท า และการแนะแนวศึกษาต่อ 
                   2) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มีผลคัดเลือกสถานศึกษา/ ครูแนะแนว/บุคลากรทางการแนะแนวที่
มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Best practice) ด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพ การมีงานท า และการแนะแนว
ศึกษาต่อ ระดับเขตพ้ืนที่ 
4. การด าเนินงาน 
 4.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 4.2 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ชี้แจงแนวทางการส่งเสริมทักษะอาชีพ การมีงานท า และการ
แนะแนวศึกษาต่อ  
           4.3 ด าเนินการตามโครงการ 
           4.4 นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ 
           4.5 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
5. งบประมาณและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  จ านวน 30,000 บาท (งบประมาณ สพป.)  ดังนี้ 
  

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย  ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อ่ืนๆ 

1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 X 110 

 
 

 
2,200 

  เม.ย.2564 

2. นิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานการส่งเสริมทักษะ
อาชีพการมีงานท า และการแนะแนวศึกษาต่อ 

  
5,000 

  พ.ค. 2564 

2. ประเมินผลงาน 
     - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม   50 X 110 

  
5,500 

  ส.ค.2564 

3. สรุปรายงาน/ประกาศผล/ 
  มอบโล่รางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร 

 
12,300 5,000 

 ก.ย.2564 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000   
หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดผล/

ประเมินผล 
1.ร้อยละของสถานศึกษา/บุคลากรทางการแนะแนวในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 2 ได้รบั
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะ
อาชีพ การมีงานท า และการแนะแนวศึกษาต่อ 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2    
มีโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัตงิานที่เป็นเลิศ (Best practice) ด้าน
การส่งเสริมทักษะอาชีพ การมีงานท า และการแนะแนวศึกษาตอ่ 

1. การประเมินโรงเรียนที่ม ี
ผลการปฏบิัติงานที่เปน็เลิศ 
 (Best practice) ด้านการ
ส่งเสริมทักษะอาชีพ การมี
งานท า และการแนะแนว
ศึกษาต่อ 
2. การนิเทศ ติดตาม 
3. การรายงาน 

1. แบบประเมิน 
2. แบบนิเทศ ติดตาม 
3. แบบรายงาน 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สถานศึกษา/ครูแนะแนว/บุคลากรทางการแนะแนวในสังกัดสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ทุกโรงได้รับ
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพการมีงานท า และการแนะแนวศึกษาต่อ 
           7.2 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มีผลคัดเลือกสถานศึกษา/ครูแนะแนว/บุคลากรทางการแนะแนวที่มีผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) ด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพ การมีงานท า และการแนะแนวศึกษาต่อ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สนองนโยบายสพฐ. ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพป. ข้อ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานเขต มฐ. 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ ,นายการัณยภาส  ศิวะกรภูริหิรัญ และคณะ  
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม 2564  –  กันยายน 2564   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยตาม หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.7/ว 19 ลงวันที่  25 ตุลาคม  2561 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยใหห้น่วยงานต้นสังกัดจัดให้
มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยภายในสามสิบวัน นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด อีกท้ังเป็นการเตรียมความ
พร้อมและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ทั้งในด้านความ
ประพฤติและด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้เห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้มส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับ

ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้ 
 3. เพ่ือให้ข้าราชการครูในสังกัดสามารถน าความรู้ และประสบการณ์มาพัฒนาความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ (Career Path) 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดังนี้  
  - ข้าราชการครู   จ านวน    115  คน 
       - คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน      25   คน 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน     140   คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
  ผู้ผ่านการอบรมมีความพร้อม เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะเจตคติ และบุคลิกลักษณะของ  
ครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นครูยุคใหม่สนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
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4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  จ านวน 50,000 บาท (งบประมาณ สพป.)  ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ วัน เวลา 

สถานที่
ด าเนินงาน 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า         
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

1.โครงการพัฒนาครูผู้ช่วย 
   1.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
   1.2 ประชุมคณะกรรมการและวิทยากร

ด าเนินการ 
    - ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม  
( 25 คน 1 วัน x160) 

   1.3 ด าเนินการอบรมครูผู้ช่วย 
        -ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและ
เครื่องดื่ม (140 คน 1 วันx160) 
    1.4 ค่าตอบแทนพิธีเปิดและค่าตอบแทน
วิทยากรบรรยายพิเศษ  
    1.5 ค่าตอบแทนวิทยากร ( 6*600) 
   1.6 ค่าจัดท าเกียรติบัตรผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ 
   และใบประกาศวิทยากร ( 115 คนx50 ) 
    1.7 ค่าวัสดุในการอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
 

3,600 
 

 

 
 
 
 

4,000 
 
 

22,400 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
5,750 
 
12,250 

  
 

ต.ค.63 
 

ก.ย.64 
 
 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 30,000 18,000  50,000 

หมายเหตุ   (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

5.  ประเมินและรายงานผล 
   

ตัวช้ีวัด วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

- ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูที่เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ 
การปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
 - ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูสามารถน า
ความรู้มาใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 

สอบถาม สัมภาษณ์ 
สังเกต 

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการครูที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมและมีความรู้ ความสามารถ ทักษะเจตคติ  
และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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โครงการ  พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 
   ประจ าปี 2564 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่ 
   ได้รับพระราชทาน ประจ าปี 2561 – 2564 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สนองนโยบายสพฐ. ข้อ 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพป.  ข้อ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายเคน อาจดวงดี, นายประดิษฐ์ สีเล และนางสาวศศิวิมล โคตรโยธา 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ประจ าปี 2563 ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย จ านวน 450 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้  จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือเป็นบ าเหน็จความชอบ เชิดชูเกียรติวงศ์ตระกูล  แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ าที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2561-2562            
ที่ได้ปฏิบัติราชการจนส าเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสาธารณชน 
3. เป้าหมาย   
   3.1 เชิงปริมาณ  
    มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี  2561-2564  ดังนี้ 
   1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า จ านวน   427 คน 
    2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ร่วมเป็นเกียรติ จ านวน     23 คน 
                                 รวม จ านวน   450    คน 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
   ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย ประจ าปี 2561-2564 
มีความภาคภูมิใจ  เป็นบ าเหน็จความชอบ เชิดชูเกียรติ วงศ์ตระกูลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ที่ได้ปฏิบัติราชการจนส าเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ 
และสาธารณชน  
4.กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  4.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  4.2  เดินทางไปรับเครื่องราชฯประจ าปี 2561-2564 ที่ กทม. 
  4.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชฯให้แก่ข้าราชการครู ในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์
 เขต 2 
  4.4 จัดพิธีมอบเครื่องราชฯ ให้แก่ข้าราชการครูในสังกัดท่ีได้รับพิจารณา 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564   

          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 หนา้ 89

  

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  จ านวน  30,000 บาท  ( งบประมาณสพป.)  ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 
สถานที ่

ด าเนินกา
ร 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อ่ืน ๆ  

1. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอ
ขอเครื่องราชฯ ปี งบประมาณ 2561-2564 

  
 

  พ.ย. 2563- 
พ.ย.2564 

2. ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการไปรับเครื่องราชฯ ที่ กทม.  
ปี 2561 - 2564 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 3 วัน   ( 6 x 240 x 3 ) 
 - ค่าท่ีพักเหมาจ่าย (6x600x1) 
 - ค่าน้ ามันรถราชการ (ไป-กลับ) 

 
 
 

 
 

4,320 
3,600 
5,000 

  
 
 
 

 

มิ.ย.2564 

3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชฯ 
ปี 2561-2564 
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 1 วัน (27x160x1) 

  
 
4,320 

 
 

 

 
 

 

มิ.ย.2564 

4. ค่าตอบแทนประธานพิธีเปิด 1,500     
5. ค่าจัดตกแต่งสถานที่ประกอบพิธีมอบเครื่องราช   11,260   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,500 17,240 11,260 30,000  
หมายเหตุ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
6. การวัด ประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือวัดและ

ประเมิน 
1. ผู้เข้ารับจัดสรรเครื่องราชฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ ช้ันต่ ากว่าสายสะพาย ประจ าปี  2561-2564  
ครบ 100 เปอร์เซ็นต ์
2. ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯมคีวามพึงพอใจเพราะได้เข้าร่วมพิธี
อันทรงเกียรต ิ

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ประเมินผลตาม
โครงการ 

แบบประเมินโครงการ 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย ประจ าปี 2561 - 2564  
มีความภาคภูมิใจ  เป็นบ าเหน็จความชอบ เชิดชูเกียรติวงศ์ตระกูลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ าทีไ่ด้ปฏิบัติราชการจนส าเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสาธารณชน 
 
 

  
 

 

 
 
           



แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564   

          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 หนา้ 90

  

โครงการ  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ   การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อ 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพป.  ข้อ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายเคน อาจดวงดี, นายประดิษฐ์  สีเล และนายค าแก้ว  ยศค าลือ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. หลักการและเหตุผล 

 อนุวัติตามมาตรา 72 และมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2520  รวมทั้ง มติ ก.ค.ศ.ให้น าผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบมาก าหนดในองค์ประกอบการพิจารณากลั่นกรองย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนเสนอ ก.ศ.จ. ให้ความเป็นชอบ 

 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงผลการ
ปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามแบบประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาท่ีก าหนด 
          2.2 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สายผู้บริหารสถานศึกษา 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
    1. ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายฯ 9 ศูนย์เครือข่าย จ านวน   165    คน 
    2. เจ้าหน้าที่ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่  จ านวน     32   คน 
    3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน     1,468 คน 
                                                            รวมทั้งสิ้นจ านวน    1,665 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ก่อนพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือนทุกราย 
  2. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มีเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
 4.1 ประชุมคณะกรรมการเตรียมออกประเมินผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ประจ าปี 2564 จ านวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 และ 2) 
 4.2 ประชุมคณะกรรมการออกประเมินผู้บริหารสถานศึกษา  
  ครั้งที่ 1  เดือนมีนาคม   จ านวน 9 ศูนย์เครือข่าย     
  ครั้งที่ 2  เดือนกันยายน จ านวน 9 ศูนย์เครือข่าย 
 4.3 ค่าวัสดุจัดท าเอกสารแบบประเมินฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 100,000 บาท   (งบประมาณสพป.) 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา
สถานที่

ด าเนินการ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

อ่ืน ๆ 

1.  ประชุมคณะกรรมการเตรียมออกประเมินผู้บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ประจ าปี 2564 จ านวน 2 ครั้ง  (ครั้งที่ 1 
และ 2) 25 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  อาหารกลางวัน 
(160*25*2)  
. ค่าวัสดุจัดท าเอกสารแบบประเมินฯ  
  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

                 
 

 
   

 
 

8,000 

 
 
 
 
 
 

2,000 

 มี.ค.64 
 

ก.ย.64 

2. ประชุมคณะกรรมการออกประเมินผู้บริหาร
สถานศึกษา     
 -จัดสรรให้ศูนย์เครือข่ายๆ ละ  5,000 บาท 
  ครั้งที่ 1  เดือนมีนาคม จ านวน 9   
  ครั้งที่ 2  เดือนกันยายน จ านวน 9  
 

 
 
 

45,000 
45,000 

    
มี.ค.64 

 
ก.ย. 64 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 9,0000 8,000 2,000 100,000 
หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดประเมินผล 
1. ร้อยละ 100 ของผู้รับการประเมินมีความ 
    พึงพอใจหลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมิน 
2. คณะกรรมการประเมินตามมาตรฐานที่ 
กคศ.ก าหนด และประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์                    

1. การสังเกตพฤติกรรม            
2. การประเมินสมรรถนะ           
3. การสัมภาษณ์ 
4. การประเมินผลตามโครงการ 

1. แบบประเมินประสิทธิภาพฯ  
   การปฏิบัติงาน                     
2. สัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินโครงการ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และก าหนดเวลา 
 2. เกณฑ์การประเมินผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กคศ.ก าหนดและหนังสือสั่งการ 
  ของ สพฐ. 
 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษามีงบประมาณในการบริหารจัดการอย่าง 
  เพียงพอส่งผลให้การประเมินดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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โครงการ  พัฒนาการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
นโยบายสพฐ.  ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์สพป.      พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มาตรฐานเขตที่ 2       การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 3 
ผู้รับผอดชอบ    นายประดิษฐ์  สีเล, และนายเคน  อาจดวงดี, นางสาวจิราพร  แก้วทะชาติ   
ระยะเวลาด าเนินการ    1 พฤษภาคม  2564  -  30 มิถุนายน  2564 

1.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องจัด
ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 มาตรา19 (2)  
ก าหนดให้ ก.ค.ศ.  มีอ านาจและหน้าที่ในการก าหนดเกณฑ์อัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและมาตรา 41 บัญญัติไว้ว่า“ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมีในหน่วยงานทาง
การศึกษาใดจ านวนเท่าใดและต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งใด ให้เป็นไปตามท่ีก.ค.ศ. ก าหนด”    
 ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารอัตราก าลังข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และรวมถึงการบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด จึงได้จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อให้การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2  มีความเหมาะสมกับจ านวนนักเรียนและขนาดของโรงเรียน 
 2.2. เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 2.3. เพ่ือให้เกิดขวัญและก าลังใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.4. เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
  3.3.1. ข้าราชการครูที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลทั้ง 165 โรงเรียน 
  3.3.2. เจ้าหน้าที่  จ านวน 15  คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถคิดค านวณอัตราก าลังครู : นักเรียนได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  จ านวน  40,000.-บาท  (งบประมาณ สพป.กส.2) 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา/

สถานที่
ด าเนินการ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

อ่ืนๆ 

- ประชุมคณะท างาน เพ่ือจัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุม จ านวน 15 คน 1 วัน  
-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ค่าวิทยากร จ านวน 5 
ชั่วโมง 1 วัน (600x5)            
- ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน/เครื่องดื่ม 
(180X160x1)    
-จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 
-ค่าตอบแทนประธาน 
-ค่าป้ายไวนิล 

 
 

3,000 
 
 
 

 
2,000 

 

 
1650 

 
 
 

28,800 

 
 
 
 

 
  
3,550 
 
1,000 

 
 

 
ตั้งแต่  

พฤษภาคม  
2564 
ถึง 

มิถุนายน  
2564 

ห้องประชุม 
สพป.กส.2 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 28,800 6,000 40,000 
หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ และสถานที่จัดประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 

5.การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

-ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนด 
- โรงเรียนมี ข้อมูลสารสนเทศที่ เป็นปั จจุบั น
สามารถวางแผนการพัฒ นาการศึ กษ าของ
หน่วยงานการศึกษาของตนเอง 
- สพป .กาฬสินธุ์  เขต 2 มีข้ อมูลสารสนเทศ 
สามารถวิเคราะห์และหาแนวทางการปรับใช้
ก าลังคนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้กับการวางแผนการพัฒนาการศึกษา
ของหน่วยงานการศึกษาในสังกัด 

- สังเกตพฤติกรรม 
- การประเมินผล
โครงการ 

- แบบประเมินหรือแบบแสดง
ความพึงพอใจของผู้เข้า
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- แบบประเมินผลโครงการ 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ สามารถจัดท าแผน 
การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 6.2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีข้อมูลข้าราชการครูและข้อมูล
นักเรียนที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน  และสนองนโยบายภาครัฐได้อย่างถูกต้อง 
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โครงการ การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ครูวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์โครงงานและความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ   ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
สนองนโยบายสพฐ.               นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพป.   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ ,นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์ นางทองมุข  ปารมีชัย  
ระยะเวลาด าเนินการ           1  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล   
 การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูในปัจจุบันยังต้องการการเพ่ิมทักษะความรู้ที่จ าเป็นในการจัด
กิจกรรมรวมทั้งการใช้สื่ออุปกรณ์เข้ามาร่วมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถเข้าถึงและตระหนักรู้ได้
อย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนอย่างแท้จริง กระบวนการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียนจึงจ าเป็นต้องใช้ปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดข้ึนทุกพ้ืนที่และโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ  
การคิดวิเคราะห์ในตัวนักเรียน 
 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ โครงงานและความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นวิธีการพัฒนาครูผู้สอนในสาระต่างๆ
โดยเฉพาะสาระวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) ร่วมกับ
แนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบ (Instructional System Design) ตามข้ันตอนการพัฒนารูปแบบ การ
นิเทศการสอน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพและประเมินความต้องการ จ าเป็นใน
การนิเทศการสอน   2) สังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการสอน 3) ทดลองใช้รูปแบบการนิเทศการสอน 4) 
ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศการสอน โดยน ารูปแบบการนิเทศการสอนไปใช้เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

1. วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด   
         2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ โครงงานและความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
         3. เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพ เชิงประจักษ์ของรูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ โครงงานและความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  
2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ   
            ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จ านวน 100 คน  
  
2.2 เชิงคุณภาพ 
          ครูวิทยาศาสตร์ มีความรู้ทักษะสามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ โครงงาน
และความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์    
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4. วิธีการด าเนินงาน 
                   การประชุมอบรม นิเทศติดตาม ประเมินผล จัดเวทีแลกเปลี่ยน   
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  งบประมาณทั้งสิ้น  40,000  บาท  ( งบประมาณ สพป.) 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 

สถานที่ 
ด าเนิน การ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

1. ประชุมเจ้าหน้าที่ วิทยากร 1 คน เพื่อเตรียมการ
วางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรม   
  - ค่าอาหารและอาหารวา่ง  (110 x 10 ) 

  
 

1,100 

  ต.ค.63 – 
ก.ย.64 

รวมกิจกรรมที่ 1  1,100    
2. อบรมครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ จ านวน75 คน  
   - ค่าอาหารและอาหารวา่ง  (160 x 57 )  
   - ค่าประธานและพิธีเปิด 
   - ค่าวิทยากรหลัก 5 ชั่วโมง ชัว่โมงละ 600 บาท 
     ค่าวิทยากรร่วม 5  ชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 บาท 

 
 
 

2,000 
3,000 
1,500 

 
 

12,000 

 
 
 
 

1,320 

 ก.พ. – พ.ค.
64 

รวมกิจกรรมที่ 2 6,500 12,000 1,320   
3. นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรม 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 วัน 10 คน (120 x 10 x3)  
   - ค่าพาหนะ 3 วนั 10 คน (100 x 10 x3) 
   - จัดสรรให้ร.ร.ด าเนินการ ร.ร.คุณภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ด าเนนิการเป็นแบบอย่าง 4 โรงเรียนๆละ 
2,000 บาท 

  
3,600 
3,000 

 
8,000 

  พ.ค.63 – 
ก.ย.64 

รวมกิจกรรมที่ 3  14,600    
4. ประชุมสรุป ผลการนิเทศร่วมเสนอ 9 ศูนย์
เครือข่ายฯ 
   - ค่าอาหารและอาหารวา่ง  (160 x 28 ) 

  
4,480 

 
 

 ก.ค.63 – 
ก.ย.64 

รวมกิจกรรมที่ 4  4,480    
รวมกิจกรรม 1 + 2 + 3 + 4 6,500 32,180 1,320   
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 

 หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม และเข้า
ร่วมโครงการมีความรู้สามารถในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนเสริมทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง  

 

-การสัมภาษณ ์
-การทดสอบ 
-สังเกต 
 
 

แบบวิเคราะห์เนื้อหา  
แบบสัมภาษณ์ แบบบนัทึกการสังเกต 
แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบบันทึก
การจัดการเรียนรู้แบบพรรณนาความ 
(Journal Writing) แบบประเมิน และ 
การสนทนากลุ่ม PLC (Focus Group) 
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 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            1. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และทักษะสามารถใช้กระบวนการนิเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน นักเรียนสามารถศึกษาการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงค านวณและออกแบบ
เทคโนโลยีได้ดียิ่งขึ้น 
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โครงการ  อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุแนวใหม่ ตาม 
   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” และการ
   บริหารงบประมาณของโรงเรียน 
แผนงาน  พ้ืนฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ     ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ  
สนองกลยุทธ์ สพป. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา    
ผู้รับผิดชอบ      นายชัชวาล  อาราษฎร์ ,นางทิชากร  ชอบหาญ  และคณะ  
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ฉบับใหม่  มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่  23 สิงหาคม 2560  เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
อันมีรายละเอียด วิธีปฏิบัติที่แตกต่างจากระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุเดิม  
ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ว่าสาระส าคัญใดบ้างที่
แตกต่างจากระเบียบฉบับเดิมและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบใหม่  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับโรงเรียนได้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณต่างๆ ของโรงเรียน เช่น เงินอุดหนุน        
เงินรายได้สถานศึกษา  

 

  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง การเงิน และบัญชี ของโรงเรียน ประกอบด้วย   
ผู้บริหารโรงเรียน  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ด้านการเงิน บัญชี  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้านการเงิน การบัญชี  ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว   
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบฯ ที่กรมบัญชีกลาง  และส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด 

  

2.   วัตถุประสงค ์
           2.1  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี มีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ประสบการณ์และเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงิน การบัญชี ระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและวิทยากร 
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3.   เป้าหมาย 
            1.เชิงปริมาณ 
        ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง       จ านวน   676    คน    ประกอบด้วย 

          1.  ผู้บริหารสถานศึกษา                           จ านวน   165    คน 
2. เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน                             จ านวน   165    คน 
3. เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน                          จ านวน   165    คน 
4. เจ้าหน้าที่การบัญชีโรงเรียน                         จ านวน   165    คน 
5. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง                               จ านวน     12    คน 

  2.เชิงคุณภาพ 
        1. บุคลากร ร้อยละ 95 สามารถปฏิบัติงานและเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนและวิธปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับวิธีการจัดซื้อ  
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4 (e-Market, e-bidding) 
        2. บุคลากร ร้อยละ 95 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4 
(e-Market, e-bidding) 
4) กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
     4.1 ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 
     4.2 ฝึกปฏิบัติงานจริงในระบบ e-GP 
     4.3 จัดท าเอกสารประกอบการส่งเรื่องขอเบิกเงินตามระเบียบ 
     4.4 ฝึกปฏิบัติการบันทึกงานในระบบ e-GP ขั้นตอนบริหารสัญญา 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ    จ านวน 141,900 .-บาท  (งบประมาณสพป.)  

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายการ วัน เวลา 

สถานที่
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

 อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตัิงาน
ด้านการพสัดุแนวใหม ่ตามพระราชบัญญตัิการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการ
บริหารงบประมาณ”ส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่
การเงินและเจ้าหน้าที่บญัชีระดับสถานศึกษา”   
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ผู้เข้ารับ 
    การอบรมและเจ้าหน้าที่ด าเนินการ  
    จ านวน  177 คน x 60x3   
2. ค่าอาหารกลางวัน 177 x 100x3  

6. 3.  ค่าจัดท าเอกสารคู่มือและค่าวัสดุ  
7. 4.  ค่าตอบแทนประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 
8.     และค่าตอบแทนวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,800 

 
 
 
 
 

31,860 
 
 

53,100 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,140 
 

 พ.ค. 2564-
กันยายน 
2564  
ณ ห้อง
ประชุม
ส านักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กาฬสินธุ์  
เขต 2 

รวม  16,800 84,960 40,140   
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 141,900 

 

หมายเหตุ    ขออนุมัติถัวจ่ายตามจริงทุกรายการภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
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6. การวัดผลประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

    ร้อยละ 90 สถานศึกษาในสังกัดบริหารงานการเงิน 
บัญชี และพัสดุเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตาม
ระเบี ยบกฎหมายที่ ท างราชการก าหนด และมี
ประสิทธิภาพ 

-  การประเมิน 

-  การรายงาน 
-    แบบประเมิน 
-    แบบรายงาน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่มีความรู้   ความเข้าใจ  ในการด าเนินการด้านการเงิน       

การบัญชี  พัสดุและสามารถปฏิบัติงานและเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4  (e-Market, e-bidding) 
 7.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของ
ทางราชการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่  4  (e-Market, e-
bidding) 
 7.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ ได้ พัฒนาคุณภาพงานของตนเองด้านการเงิน บัญชี  
 7.4 ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่มีขวัญและก าลังในการปฏิบัติงาน 
          7.5 เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เพ่ิมประสบการณ์ และเรียนรู้พร้อมเปรียบเทียบ      
การปฏิบัติงาน 
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โครงการ  ประชุมสัมมนาข้าราชการผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ     ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ  
สนองกลยุทธ์ สพป. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา    
ผู้รับผิดชอบ       นายชัชวาล  อาราษฎร์ ,นางทิชากร  ชอบหาญ ,นางพวงเพชร  มาตรา   
ระยะเวลาด าเนินการ     สิงหาคม 2564 – กันยายน 2564 

1.   หลักการและเหตุผล 

 ด้วยพระราชบัญญัติ บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494  ได้ก าหนดให้ข้าราชการผู้เกษียณอายุ
ราชการ ยื่นค าขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ ภายในเดือน กรกฎาคม ของทุกปี  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2  มีข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เกษียณอายุ
ราชการ รวม  130 รายซึ่งจะท าให้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากทางราชการเปลี่ยนไป  ผู้เกษียณอายุราชการ
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธ์ประโยชน์ที่พ่ึงได้รับจากทางราชการหลังเกษียณและเพ่ือให้ผู้
เกษียณได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์   
เขต 2  จึงได้จัดท าโครงการประชุมสัมมนาข้าราชการผู้ที่จะเกษียณอายุราชการขึ้น 

2.   วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้มีความรู้  ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากทาง

ราชการหลังจากเกษียณอายุราชการ 
2.  เพื่อให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้แลกเปลี่ยน  เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 

3.   เป้าหมาย  
  3.1 เชิงปริมาณ 
  1.  ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์   เขต  2         จ านวน   108   คน 
            2.  เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง  จ านวน    15   คน 
           3. 2 เชิงคุณภาพ 
             1.  ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมาย และสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ และสามารถเลือกใช้สิทธินั้นได้อย่างถูกต้อง 

4. กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
 4.1 ปรับฐานข้อมูลผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 4.2 ขอรหัส, Password ของผู้จะเกษียณรายบุคคล 
 4.3 ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ บันทึกข้อมูลของตนเอง ผ่านระบบ e-filing 
 4.4 ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการน าส่งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่การเงิน 
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5. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ  จ านวน  23,000  บาท (งบประมาณ สพป.) ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 

สถานที่
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

กิจกรรมที่  1.  ประชุมสัมมนาข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าในสังกัดที่จะเกษียณอายุในปี 2564 จ านวน   
108  คน โดยประมาณ และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 12 คน 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวันผู้เข้ารับ
การประชุมจ านวน  120 x 160x 1   

9. 2. ค่าตอบแทนประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 
10. 3.ค่าตอบแทนวิทยากร 

 

 
 
 
 
 
1,000 
1,800 

 
 
 
19,200 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 ส.ค.-ก.ย. 
2564 

รวมงบประมาณ 2,800 19,200    23,000 
         หมายเหตุ    ขออนุมัติถัวจ่ายตามจริงทุกรายการ 
 

6. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือประเมิน 

ร้อยละ 100  ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการมีความรู้ความ
เข้าใจในสิทธิประโยชน์ของตนเอง และเลือกใช้สิทธินั้น
อย่างถูกต้อง  
 

-  ประเมิน 
-  สอบถาม 

-    แบบประเมิน 
-    แบบสอบถาม 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ มีความรู้  ความเข้าใจในสิทธิที่พึงได้รับตามพระราชบัญญัติ  บ าเหน็จ   
บ านาญ   พ.ศ.  2553 
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โครงการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพ่ือเสริมสร้าง
 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                                                           
สนองนโยบาย สพฐ ด้านคุณภาพ 
สนองนโยบายสพป. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายเสกสรร เขียวไกร , นางนุชจนาถ  แฝงศรีจันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  2563- 30 กันยายน 2564 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล 

 การบริหารงานบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ 
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ 
มีขวัญและก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ  

 เนื่องจากทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญมากที่สุด เมื่อบุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ย่อมบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงจัดท ากิจกรรมส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในส านักงานข้ึน 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้

บุคลากรในส านักงาน 
2.2 เพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 2.3 เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรให้เกิดเป็นรูปธรรม 

3. เป้าหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 60 คน 
                3.2 เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เพ่ิมประสิทธิภาพใน      
การปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4.กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
       4.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
       4.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อด าเนินการอบรม 
                4.3 อบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขต        
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
       4.4 ศึกษาดูงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
       4.5 สรุปและรายงานผลโครงการ  
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  จ านวน 310,000 บาท  (งบประมาณสพป.) ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ วัน เวลา

สถานที่
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน 60 คน   จ านวน 1 วนั 
  1. ค่าอาหารกลางวัน ( 60 คน x 160 บาท x 1 มื้อ) 
  2. ค่าตอบแทนวิทยากร 
  3. ค่าตอบแทนประธาน 
  4. ค่าวัสด ุ
  5. ค่าจัดท าปา้ย 
  6. ค่าจัดท าเอกสาร 
 กิจกรรมที่ 2  ศึกษาดูงาน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
(กลาง)  จ านวน  3  วัน  
 1. ค่าอาหารเช้า (60 คน x 200 บาท x 1 มื้อ) 
 2. ค่าอาหารกลางวัน (60 คน x 250 บาท x 3 มื้อ) 
 3. ค่าอาหารเย็น(60 คน x 300 บาท x 3 มื้อ) 
 5. ค่าที่พัก (60 คน x 750 บาท x 2 วัน) 
 6. ค่าพาหนะ (3 วันx 18,000 บาท) 
 7. ค่าจัดท าปา้ย 
 8. ค่าของที่ระลึก 
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงาน สพท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 จ านวน 1 วัน 
1. ค่าน้ ามันรถยนต์ราชการ  (1,500 บาทx2 คัน) 
2. ค่าจ้างเหมารถตู้รับจ้าง จ านวน 2 คน 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง   (45 คน x 240 บาท) 
4. ค่าของที่ระลึก  

 
 
 
 

8,000 
2,000 

 
 
 
 
 

 
 
 

9,600 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 
45,000 
54,000 
90,000 
54,000 

 
1,500 

 
 

3,000 
6,000 
10,800 
1,500 

 
 
 
 
 
 

 5,900 
  1,500 
  3,700 

 
 
 
 
 
 
 

1,500 

  
 

พฤศจิกายน 
2563 

รวมงบประมาณทังสิ้น 10,000 287,400 12,600  310,000 

หมายเหตุ   (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

6. การวัด ประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

- ร้อยละ 100 ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้ารับการ
พัฒนาตามโครงการฯ 
 - ร้อยละ 90 น าความรู้และประสบการณไ์ปพฒันา
งานในหน้าที่และองค์ได ้

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมิน 

1.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2. แบบประเมินโครงการ 



แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564   

          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 หนา้ 106

  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์  ที่ได้รับน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานประจ า ให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อสถานศึกษาและผู้
มารับบริการ 
 7.2 ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกคน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีเจตคติที่ดีต่อองค์กร 
 
   
(ลงชื่อ)      ผู้เสนอโครงการ 
        (นางนุชจนาถ   แฝงศรีจันทร์) 
   นกัจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
 

(ลงชื่อ)             เห็นชอบโครงการ 
           (นายเสกสรร  เขียวไกร) 
  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

        
 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายชัชวาล  อาราษฎร์) 
      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 

 
 
                                
 
      
 
     
     
                                     .  
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โครงการ  การพัฒนาลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักการภารโรง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
  และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ  2564 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สนองนโยบาย  สพฐ.     ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพป. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา            
ผู้รับผิดชอบ  นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ ,นายการัณยภาส  ศิวะกรภูริหิรัญ  
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน 2564 - กันยายน  2564 
............................................................................................................................. ............................................. 

1.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 79 บัญญัติ         
ให้ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่พัฒนาผู้ใช้บังคับบัญชา เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ได้เล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรใน
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว  จึงได้จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้น   

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราวต าแหน่งนักการภารโรง ในสังกัด 
          2.2  เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ  ในการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้าง ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว                       
ต าแหน่งนักการภารโรง ในสังกัดและส่งผลให้การปฏิบัติงานมีสิทธิผลสูงขึ้น  
      2.3 เพ่ือให้ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักการภารโรง สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. เป้าหมาย 

   3.1 เชิงปริมาณ   
        3.1.1 ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2     จ านวน  123  คน 
               3.1.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จ านวน  1  คน 
               3.1.2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2  จ านวน 3 คน 
               3.1.3 คณะท างานและบุคลากร                                                         จ านวน  20  คน 
                                                                                 รวมรวม          จ านวน  147 คน 
  3.2 เชิงคุณภาพ 

ผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการทุกคนมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานประจ าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลดีต่อสถานศึกษาและผู้มารับ
บริการ 
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4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   จ านวน  40,000  บาท  ( งบประมาณสพป.กส.2) 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 
สถานที ่

ด าเนินการ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการลูกจ้าง 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 2. ประชุม วางแผน เตรียมการด าเนินงาน 
คณะท างาน จ านวน  20  คน 
     - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (160*20) 

  
 
 
 

3,200 

 เมษายน 
2564 - 
กันยายน  
2564 

 3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน 1 วัน 147 คน 
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (147 คน x160) 
   - ค่าป้ายไวนิล 
   - ค่าตอบแทนประธาน 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร (6X600) 
   -ค่าวัสดุ อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ 

 
 
 

2,000 
3,600 

 

 
23,520 

 
 
 
 

 
 

1,000 
 
 

6,680 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,600 26,720 7,680 40,000 

หมายเหตุ:  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

5.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1. ความพึงพอใจของลูกจ้างที่เข้ารับการพัฒนา
ตามโครงการ 
2. ความพึงพอใจของลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราวต าแหน่งนักการภารโรง ที่เข้ารับการ
พัฒนาตามโครงการ 
2. น าความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาองค์กร
ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90% 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ประเมินผลตามโครงการ 
 

1.แบบประเมินโครงการ 

2.แบบตอบรับการเข้าร่วม
โครงการ 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
6.1 ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักการภารโรง ในสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลส่งผลดีต่อหน่วยงานและสถานศึกษา 

6.2 ลูกจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักการภารโรง ในสถานศึกษา  มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ  แนวทางการพัฒนา มีคุณธรรม  จริยธรรม  
มีระเบียบวินัย  สามารถท่ีจะน าความรู้  ประสบการณ์ จากการฝึกอบรมไปใช้ในการด ารงชีวิต  และการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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โครงการ  การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูดี 
   ศรีกาฬสินธุ์ เขต 2 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
สนองนโยบาย  สพฐ.     ด้านคุณภาพ 
สนองนโยบาย สพป. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา            
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ  ,นายการัณยภาส  ศิวะกรภูริหิรัญ   
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล            
   ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา 54  บัญญัติว่า  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการเลื่อน
เป็นวิทยฐานะใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมินทั้งนี้ ให้ค านึงถึง 
ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน  
ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 0206.3/ว 13 ลงวันที่  1 สิงหาคม  
2556 ก.ค.ศ.ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่
ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
ทุกต าแหน่ง  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 79 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและมีหน้าที่
พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพที่
เหมาะสม ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความ ก้าวหน้าแก่
ราชการ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ที่ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ และจากการวิเคราะห์ข้อมูลการขอปรับปรุงก าหนด
ต าแหน่งเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทย
ฐานะให้สูงขึ้น พบว่ายังไม่มีผู้ผ่านการประเมิน จึงมีความจ าเป็นต้องมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้     ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงานให้
มากที่สุด จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพในครั้งนี้ 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถใน
การจัดท าผลงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
           2.2  เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและสร้างขวัญ
ก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
              2.3  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด 
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3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ                             
                  3.1.1 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ และบุคลาการทางการศึกษา 38 ค.(2) เพ่ือให้ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  
จ านวน  50  คน 
                  3.1.2 คัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด        
“ครูดีศรีกาฬสินธุ์ เขต 2” ร้อยละ 100 ของผู้สนใจ 
                  3.1.3 ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างวันที่  ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564 

      3.2  เชิงคุณภาพ 
                 3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง  ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) มีความรู้ ความเข้าใจ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ในการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
                 3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สมัครใจได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 
4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
คัดเลือกผลงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือแข่งขันในระดับภาคและระชาติ 

1  มีนาคม 2564 
30 กันยายน 2564 

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น,           
นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ  
นายการัณยภาส ศิวะกรภูริหิรัญ       

 

5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ  30,000  บาท  (งบประมาณ สพป.)   
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 

สถานที่
ด าเนินงาน 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

1.ประชุมคณะท างาน คณะวิทยากร เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 1 วัน  (10x110x1) 

  
1,100 

 
800 

มีนาคม 
2564 

2. ส่งเสรมิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูม้ีผลงาน
ดีเด่น เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกในระดบั                 เขตระดับภาค 
และระดับชาต ิ
  1.รางวัลที่ 1 มี 5 รางวัลๆละ 1,000.-บาท  
แยกออกเป็น ผอ.ร.ร./ครู/ศน./บคุลากรฯ 38ค.(2) และลูกจ้าง  
  2.รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 700.-บาท   
แยกออกเป็น  
 ผอ.ร.ร./คร/ูศน./บุคลากรฯ 38ค.(2) และลูกจ้าง 
  3.รางวัลที่ 3   มี 5 รางวัลๆละ 500.-บาท            
  ผอ.ร.ร./คร/ูศน./บุคลากรฯ 38ค.(2) และลูกจ้าง 
4.รางวัลชมเชย 6 รางวัลๆละ 300 บาท 

  
 
 

5,000 
 

3,500 
 

2,500 
 

1,800 

 มีนาคม 
2564  

3.  การคัดเลือกครูดีศรีกาฬสินธุ์  เขต 2 ระดับศูนย์เครือข่าย 
และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา        
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 

สถานที่
ด าเนินงาน 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

     -  ค่าอาหารกลางวันและหารว่างพร้อมเครื่องเครื่องดื่ม  
(20 x160 ) 
     -  ค่าโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
     -  ค่าตอบแทนประธานพิธีเปดิ 

 
 
 

1,000 

3,200 
 
 
 

 
 

10,000 

4.  การประชุม คณะท างาน สรุปและรายงานผล 
        (10x110x1) 

 1,100   

รวม 1,000 18,200 10,800  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000  

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ผ่านการพัฒนา สามารถจัดท าผลงานทางวิชาการได้
มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวชิาการ 
2.จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผล
งานทางวชิาการ 

         -การประเมิน 
         -การสัมภาษณ ์
         -การรายงาน 

         -แบบประเมนิ 
         -แบบสัมภาษณ ์
         -การรายงาน 
 

 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     7.1  ผู้ผ่านการพัฒนา  มีความรู้  ทักษะ  เจตคติที่ดี   ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
     7.2  ผู้ผ่านการพัฒนา  สามารถเขียนผลงานทางวิชาการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ น าไปสู่
การพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน สู่การเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด  และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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โครงการ  ประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สนองนโยบาย สพฐ.   ด้านคุณภาพ 
สนองนโยบาย สพป.     พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ          นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ , นายการัณยภาส  ศิวะกรภูริหิรัญ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2563 - กันยายน  2564 
 

1.หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของคนไทยที่มีขีด

ความสามารถในการแข่งขันได้ในเวทีสากลรวมทั้งยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ในท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นประกอบกับการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 การบริการและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากรหลักในการจัดการศึกษา ได้แก่ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ในการเสริมสร้าง
ศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน รวมไปถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่ต้องอาศัย
การใช้เทคนิควิธีการและการใช้นวัตกรรมสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องยอมรับว่าองค์ประกอบและปัจจัยในการ  
ขับเคลื่อนที่ส าคัญส่งผลต่อเรื่องดังกล่าว ก็คือความรู้ความเข้าใจและเจตคติในการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนที่ส าคัญสู่การ
เปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาต่อไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จึงได้จัดท า
กิจกรรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษา          
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 มีความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้อ านวยการสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

2.2 เพ่ือพัฒนาความสามารถ ประสบการณ์ และเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษาประถมศึกษาแนวใหม่ในศตวรรษท่ี 21 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยการเงินและการคลังกับบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา 
 2.4 เพ่ือสร้างภาวะผู้น าการบริหารสถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
คุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 2.5 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
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3. เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 
 - ผู้อ านวยการ  สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2                    จ านวน  1   คน 
 - รองผู้อ านวยการ  สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2                 จ านวน  3    คน 
 - ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2                   จ านวน  15  คน 
 - ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2          จ านวน  165  คน 
 - คณะท างานและบุคลากร                จ านวน  39  คน 

  เชิงคุณภาพ 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีความรู้ 
ความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษา วินัยการเงินและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ตลอดทั้งมีเจต
คติท่ีดี ได้พัฒนาความสามารถและประสบการณ์ในการด าเนินงานการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาแนว
ใหม่ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 200,000 บาท  (งบประมาณ สพป. ) ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 

สถานที ่
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่น ๆ  

 วันที่ 17 กันยายน 2564  
-ประชุมสัมมนาฯผู้บริหารสถานศึกษาและคณะท างาน 
สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน 200 คน 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (223 x 50 x2) 
2.ค่าอาหารกลางวัน (223 x 150 x 1) 
3.ค่าอาหารเย็น (223 คน x 300 บาท x 1 วัน) 
4. ค่าตอบแทนวิทยากร 
6. ค่าตอบแทนประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 
7. ค่าตอบแทนวิทยากร 
8. ค่าชดเชยน้ ามันรถยนต์ราชการ 

 
 
 
 
 
 

2,000 
3,600 

 
 

22,300 
33,450 
55,750 

 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ก.ย.64 

รวมงบประมาณ 5,600 113,500    
วันที่ 18 กันยายน 2564  
         -การประชุมสัมมนาฯผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
คณะท างาน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  จ านวน 223 
คน (ต่อ) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (223x50x2) 
- ค่าอาหารกลางวนั (223x150x1 
- ค่าตอบแทนวทิยากร 
- ค่าพาหนะ จนท.และผู้เกี่ยวข้อง 58 คน 

 
 
 
 
 
 

3,600 
 

 
 
 
 

22,300 
33,450 

 
21,550 

   

รวมงบประมาณ 36,00 77,300   
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 9,200 190,800 200,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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5. หลักสูตร 
 5.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 5.2 วินัยการเงินและการคลังกับบริหารงบประมาณโรงเรียน 
 5.3 ภาวะผู้น าการบริหารสถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณลักษณะ
ผู้เรียนใน ศตวรรษท่ี 21 
 5.4 นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน O-net และ NT 

6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
-ร้อยละ 100 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับ
การพัฒนาตามโครงการฯ 
-ร้อยละ 90 น าความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนา
องค์กรได้ 

1. วิธีสังเกต 
2. แบบประเมิน 
 

1.แบบประเมินโครงการ 
2.สรุปและรายงานผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษา มีเจตคติที่ดี
และได้พัฒนาความสามารถและประสบการณ์ในการด าเนินงานการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาแนวใหม่
และการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน 
 7.2  ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกคน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีเจตคติที่ดีต่อองค์กร 
 

 

 

  
 

 
       . 
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โครงการ  ส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์โรงเรียน 
   สู่การปฏิบัติ 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ     ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม                                      
สนองนโยบาย สพฐ ด้านคุณภาพ   
สนองกลยุทธ์ สพป. ข้อ 4  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จุดเน้น ศาสตร์พระราชา 
   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสหกรณ์โรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ   , นางสาวนุชนารถ  ภูมาศ  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่  9 
ทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
เป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บน การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสาย
กลางและความไม่ประมาท  โดยค านึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  
ตลอดจนการใช้ความรู้  ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน  การตัดสินใจและการกระท าต่างๆ  
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได ้
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการน้อมน าศาสตร์พระราชา โครงการในพระราชด าริและการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับให้ครบ ๑๐๐ %  เพ่ือให้ผู้บริหารองค์กร ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์พระราชา 
โครงการในพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าทฤษฎี หลักคิด หลักปฏิบัติ        
มาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ก่อให้เกิดความ
ตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู้อ่ืน อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของศาสตร์
พระราชา  โครงการในพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 จึงมีแนวทางในการน้อมน าเอาศาสตร์พระราชา โครงการในพระราชด าริและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการบูรณาการสู่กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและการด าเนินงานของ
สถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และนักเรียนเกิดความตระหนัก  เข้าใจ  และ              
น้อมน าแนวพระราชด ารัสไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือสรรหาและพัฒนารูปแบบ แนวการจัดกิจกรรม โครงงานและฐานการเรียนรู้ที่สร้างเสริม
กระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา  
 2.2 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างเสริมกระบวนการคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) 
โดยเฉพาะ เป้าหมายที่ 12 : การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบทุกโรงเรียน 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา  
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3. เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2   
จ านวน 165 โรงเรียน 
 2. เชิงคุณภาพ 
  2.1 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสามารถจัดกิจกรรม โครงการและฐานการเรียนรู้ที่ 
ส่งเสริมกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  2.2 สถานศึกษาต้นแบบ ได้รับการพัฒนาความรู้และเข้าใจเทคนิคการจัดกิจกรรม/ ชุมนุม/ 
ฐานการเรียนรู้ “อยู่อย่างพอเพียง” ที่สร้างเสริมกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 12 
: การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
  2.3 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบทุกโรงเรียน 
  2.4 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับการ
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 

4. กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 

1.วางแผน P:Plan 1. เสนอโครงการฯ 
2. จัดท าค าสั่งคณะท างาน 

พ.ย. 2563 

2.ลงมือปฏิบัต ิD:Do 3. ประชุมช้ีแจง แนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ กับผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง โรงเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

ก.พ. 2564 

4.ส่งเสรมิสนับสนุนให้สถานศึกษาพอเพียงมีความพร้อมในการประเมินศูนย์การ
เรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

ก.พ. 2564 

5. การประชุมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเทคนิคการจัดกิจกรรม/ ชุมนุม/ 
ฐานการเรยีนรู้ “อยู่อย่างพอเพียง” ที่สร้างเสริมกระบวนการคดิตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  และกระบวนการเรียนรู้เพื่อบรรลเุป้าหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะ เป้าหมายที่ 12 : การผลิตและการ
บริโภคที่ยั่งยืน 

มี.ค.2564 

3.เสริมสร้าง สนับสนนุ 
R:Reinforce 

6.นิเทศ ติดตาม ให้ค าช้ีแนะ Coaching & Mentoring  มี.ค. – ก.ย. 
2564 7.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน (ระดับบุคคล ระดับองค์การ ระดบัหน่วยงาน) 

4.ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมิน C:Check 

8. ประเมินโครงการ ก.ย. 2564 
9. AAR และน าเสนอผลการด าเนนิงานของแต่ละโรงเรียน 

5.ปรับปรุง พัฒนา สรุป
รายงาน A:Action 

10. สรุป รายงานผลการด าเนินงาน  ก.ย. 2564 

6.แลกเปลี่ยน เผยแพร่
ผลงาน S:Share 

11.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(Show & Shareg)   
12.คัดเลือก Best Practices/โล่รางวัล 

ก.ย. 2564 

13.นวัตกรรม/ ต่อยอด /ต้นแบบ 
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 38,000  บาท  
( งบประมาณ สพฐ. 18,000 บาท และงบประมาณ สพป. จ านวน 20,000 บาท )  รายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา

สถานที่
ด าเนินการ   ค่า  

ตอบแทน 
ค่า  

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ วางแผนการด าเนินงาน
ของคณะท างาน 

  
 

 
 

 
 

ก.พ. 2564 

2. ประชุมชี้แจง แนวทางการประเมินศูนย์การ
เรียนรู้ฯ กับผู้ที่เก่ียวข้อง โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 

  
 

 
 

   ก.พ. 2564 

3. ส่งเสริมสนับสนนุให้สถานศึกษาพอเพียงมีความ
พร้อมในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
- ค่าตอบแทนวทิยากร 
- ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวนัและเครื่องดื่ม 
 (160 x 50) 

 
 

 
1,000 

 
 
 
 

8,000 

 
 
 
 

 

 ก.พ. 2564 

4. ประชุมปฏิบตัิการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เทคนิคการจัดกิจกรรม/ ชุมนุม/ ฐานการเรียนรู้ 
“อยู่อย่างพอเพียง” ที่สร้างเสริมกระบวนการคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อบรรลุเปา้หมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะ 
เป้าหมายที่ 12 : การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยนื
ให้แก่ครูผู้สอน 
- ค่าตอบแทนวทิยากร 
-ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวนัและเครื่องดื่ม  
(160 x 50) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,000 

 
 
 
 
 
 

 

 มี.ค. 2564 

5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงาน
เก่ียวกับการด าเนินงานตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 
- ค่าตอบแทนประธานในพิธีเปดิ 
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (30x120 ) 
- ค่าพาหนะขอโรงเรียนในการจดันิทรรศการ 
- ค่าจัดท าโล่รางวัล 

 
 

 
1,000 

 

 
 
 

 
3,600 
10,900 

 
 
 
 
 
 

4,500 

 ก.ย. 2564 

6. นิเทศ ติดตามการด าเนนิงานตามกิจกรรมของ
แต่ละโรงเรียน 

    ม.ค. – ก.ย. 
2564 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 30,500 4,500 38,000 
 ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การวัด ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือ 
1) ร้อยละของสถานศึกษา ผู้บรหิาร ครู และนักเรียนที่น า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใชไ้ด้อย่าง
เหมาะสม 
2)  ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียง 
3)  ร้อยละของโรงเรียนต้นแบบ 

- ส ารวจ 
- สอบถาม 
 

-แบบส ารวจ 
-แบบติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) สถานศึกษามีรูปแบบการจัดกิจกรรม/ ชุมนุม/ ฐานการเรียนรู้ “อยู่อย่างพอเพียง”  
ที่สร้างเสริมกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะ เป้าหมายที่ 12 : การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน  
ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 2) ผู้เรียนได้รับการบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่มีการสร้าง
กระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง 
 3) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับการประเมิน
เป็นสถานศึกษาพอเพียงครบทุกโรงเรียน 
 4) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับการประเมิน
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างน้อย 3 โรงเรียน 
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โครงการ  พัฒนา ปรับปรุงเครือข่ายระบบ DLTV โรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกล 
   ผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ     ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
แผนแม่บทฯ               ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
สนองนโยบาย สพฐ ข้อ 3 ด้านคุณภาพ  3.1/3.4 
สนองกลยุทธ์ สพป. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา / พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
   จุดเน้น ใช้หลักสูตร นวัตกรรม เทคโนโลยี และจัดการบวนการเรียนรู้ 

       Active Learning และ Coach & Coaching 
ผู้รับผิดชอบ  นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ , นางสาวนุชนารถ  ภูมาศ  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก และการขาดแคลน
ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก  ครูสามารถจัดการเรียนรูในทุกกลุ่มสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้
เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  การน าเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning)  มายกระดับคุณภาพการศึกษา เป็น 2 
รูปแบบ ไดแกการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) มา
ด าเนินงานเพื่อแกปัญหาการจัดการศึกษา  โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู
อย่างครบถ้วน  ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการสร้างความรูจากการลง
มือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน  อันจะเป็นการลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประชาชนไทย    ทุกคน 
อันเป็นการด าเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสนอง  พระราชด าริในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้
เจริญก้าวหน้า 
 ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV  และด าเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)  
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือจัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
กับส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  เรื่อง การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับ
สัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
 2. เพ่ือซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกล 
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ผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้สามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนใน 

โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)   
 4. เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและมีเทคนิคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้ (สื่อออนไลน์) 

5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการ 
ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จ านวน 102  โรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ สามารถติดตั้ง บ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 

พ้ืนฐานเพื่อแก้ปัญหาของระบบการศึกษาผ่านระบบทางไกลได้ 
   3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา  บูรณาการการใช้ระบบการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) โรงเรียนในโครงการฯ  มีการวางแผนการใช้ระบบการศึกษาทางไกลในการจัดการเรียนการ 
สอนและรับการนิเทศติดตามการใช้งานระบบการศึกษาทางไกล DLTV ใน ปีการศึกษา 2564 อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 

4. กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
1.วางแผน P:Plan 1. เสนอโครงการฯ 

2.ประชุมคณะกรรมการ ฯ  
3.ส ารวจความต้องการในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV ของ
โรงเรียนในโครงการฯ /พิจารณาจดัสรรงบประมาณให้แก่
โรงเรียน 
4.ท า MOU การซ่อมอุปกรณ์ DLTV ร่วมกับวิทยาลยัการ
อาชีพหนองกุงศรี 

ม.ค. 2564 
 
ก.พ. 2564 
 
 
 
ก.พ. 2564 

นายศิวะทัศน์   
สุขสุวรรณ  

นางสาวนุชนารถ   
ภูมาศ 

2.ลงมือปฏิบัต ิD:Do 5.ด าเนินการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ใหก้ับโรงเรยีนที่แจ้งอุปกรณ์
ช ารุด  
6.อบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบ ารุงให้แก่โรงเรยีนใน 
โครงการ ฯ DLTV 
7.พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและมีเทคนิคในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนรู้  
(สื่อออนไลน์) 

มี.ค. 2564 
 
มี.ค. 2564 
 
เม.ย. 2564 

3.เสริมสรา้ง 
สนับสนุน 
R:Reinforce 

5.นิเทศ ติดตาม ให้ค าช้ีแนะ Coaching & Mentoring  ก.พ. – ก.ย. 
2564 

6.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน (ระดับบุคคล ระดับ
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

องค์การ ระดับหน่วยงาน) 

4.ตรวจสอบ ตดิตาม 
ประเมิน C:Check 

7. ประเมินโครงการ ก.ย. 2564 

8. AAR และน าเสนอผลการด าเนนิงานของแต่ละโรงเรียน 
5.ปรับปรุง พัฒนา 
สรุปรายงาน 
A:Action 

9. สรุป รายงานผลการด าเนินงาน  ก.ย. 2564 

6.แลกเปลีย่น 
เผยแพรผ่ลงาน 
S:Share 

10.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Shareg)   
11.คัดเลือก Best Practices/โล่รางวัล 

ก.ย. 2564 

12.นวัตกรรม/ ต่อยอด /ต้นแบบ 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  จ านวน 137,000 บาท  (งบประมาณจาก สพฐ.) 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา
สถานที่

ด าเนินการ   ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ วางแผนการด าเนินงานของ
คณะท างาน 

    ม.ค. 2564 

2. ส ารวจความต้องการในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV ของ
โรงเรียนในโครงการฯ และประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณฯ 
- ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (15 คน*110) 
- ค่าพาหนะคณะกรรมการฯ 

  
 

 
1,650 

2,700 

   ก.พ. 2564 

3. ด าเนินการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ให้กับโรงเรยีนที่แจ้งอุปกรณ์
ช ารุด  

  70,000  มี.ค. 2564 

4.อบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบ ารุงให้แก่โรงเรยีน 
ในโครงการ ฯ DLTV 
-ค่าตอบแทนประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
-ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม 
(40 คน*160บาท) 
-ค่าวัสด ุ

 
 

1,000 
3,600 

 
 
 
 

6,400 

 
 
 
 
 
 

9,550 

 เม.ย. 2564 

5. พัฒนาครูให้มีความรูค้วามสามารถและมีเทคนิคในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนรู้ (สื่อออนไลน์) 
-ค่าตอบแทนประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
-ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม 
(60 คน*160 บาท*2 วัน 

 
 
 

1,000 
7,200 

 
 
 
 
 

19,200 

  มี.ค. – ก.ย. 
2564 

6. น าเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลศิของโรงเรียนในโครงการฯ  
- ค่าตอบแทนประธานในพิธีเปิดและบรรยายพเิศษ 

 
1,000 

 
 

 
 

 ก.ย. 2564 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564   

          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 หนา้ 123

  

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา
สถานที่

ด าเนินการ   ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
- ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (110 x 50 คน) 
-ค่าวัสด ุ

1,500  
5,500 

 
 
4,000 

 
 

 
7. นิเทศติดตามการจดัการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
-ค่าพาหนะคณะกรรมการ 

  
 

2,700 

   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,300 38,150 83,550 137,000 

 ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ                                                            
6. การวัด ประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือ 

1) ร้อยละของโรงเรยีนในโครงการที่ได้รับการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV 
และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ร้อยละของบุคลากรโรงเรียนในโครงการทีส่ามารถซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 
DLTV เบื้องต้นได ้
3) ร้อยละของบุคลากรโรงเรียนในโครงการทีส่ามารถน าเทคนิคในการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการเรยีนรู้ (สื่อออนไลน์) ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- ส ารวจ 

- สอบถาม 

 

-แบบส ารวจ 

-แบบติดตามผล
การด าเนินงาน
ตามโครงการ 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้รับการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV และ

สามารถใช้งานอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสามารถน าจัดการเรียนการสอนได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  โรงเรียนนวัตกรรม  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ PBL จิตศึกษาและ PLC 
แผนงาน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ     ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
สนองนโยบาย สพฐ ข้อ3 ด้านคุณภาพ  3.1/3.4 
สนองกลยุทธ์ สพป. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน /พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา    
   จุดเน้น ใช้หลักสูตร นวัตกรรม เทคโนโลยี และจัดการบวนการเรียนรู้ 
   ctive Learning และ Coach&Coaching 
ผู้รับผิดชอบ  นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ , นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์ ,นางสาวนุชนารถ  ภูมาศ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลจาก
ความก้าวหน้าท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ในทุกมุมโลก กระแสแห่งการเรียนรู้ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม รูปแบบของการด ารงชีวิต สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การจัดการศึกษา ของ
คนในประเทศต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ควบคู่กับการด ารงไว้ซึ่งภูมิปัญญา 
ความรู้ของคนในชนชาติตนเอง ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  ซึ่งก าหนดแนว
ทางการพัฒนาประเทศโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนในประเทศ และได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ    
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ได้มีความมุ่งหมายและหลักการว่า การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในกระบวนการเรียนรู้ ต้องมุ่งปลูกฝัง
จิตส านึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครอง ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย และความรู้  รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และในมาตราที่เป็นหัวใจส าคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้บัญญัติไว้ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ที่ได้
กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น 
การศึกษาจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งต้องให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมตามหลักสูตร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมมีคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในขั้นสูง การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตตลอดจนมีทักษะความรู้ 
และคุณลักษณะที่สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 ครูในศตวรรษที่  21 ต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูสอน ไปเป็นครูฝึก (โค้ช) หรือวิทยากร
กระบวนการ (facilitator ครูเป็น ผู้จัดการเรียนรู้ของนักเรียน เริ่มตั้งแต่การท า SWOT Analysis ของกลุ่ม
นักเรียนในชั้นเรียนของตน หรือ ความรู้จักกับนักเรียนของตนนั่นเอง ทั้งด้าน  จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และความท้าทาย  (Threat) ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ได้กล่าว ถึงทักษะการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ในศตวรรษท่ี 21 ว่า ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Media, 
Technology Skill) เป็นอีกทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญมากในศตวรรษที่ 21  เนื่องจากผู้เรียนต้องใช้เป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning 
innovation skill)  เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้เรียนรู้และเตรียมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับ ทักษะในศตวรรษ  
ที่ 21  ได้แก่ การสอนแบบแก้ปัญหา การบูรณาการข้ามวิชาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  และจิตศึกษา  
 2.2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
 2.3 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ PLC  

 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

   โรงเรียนในสังกัดสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  จ านวน 15 โรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การเตรียมผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นต้นแบบได้ 

4. กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
1.วางแผน P:Plan 1. เสนอโครงการฯ 

2. จัดท าค าสั่งคณะท างาน 
ม.ค. 2564 นายศิวะทัศน์   

สุขสุวรรณ 
 
 

นางสาวนุชนารถ   
ภูมาศ 

2.ลงมือปฏิบัติ D:Do 3. พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21  ด้วยจิตศึกษา PBL และ ส่งเสริม
กระบวนการ AAR และ PLC   

ก.พ. 2564 

3.เสริมสร้าง 
สนับสนุน 
R:Reinforce 

5.นิเทศ ติดตาม ให้ค าชี้แนะ Coaching & 
Mentoring  

ก.พ. – 
ก.ย. 2564 

6.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน (ระดับบุคคล 
ระดับองค์การ ระดับหน่วยงาน) 
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4.ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมิน C:Check 

7. ประเมินโครงการ ก.ย. 2564 

8. AAR และน าเสนอผลการด าเนินงานของแต่ละ
โรงเรียน 

5.ปรับปรุง พัฒนา 
สรุปรายงาน 
A:Action 

9. สรุป รายงานผลการด าเนินงาน  ก.ย. 2564 

6.แลกเปลี่ยน 
เผยแพร่ผลงาน 
S:Share 

10.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Show & Shareg)   
11.คัดเลือก Best Practices/โล่รางวัล 

ก.ย. 2564 

12.นวัตกรรม/ ต่อยอด /ต้นแบบ 
 
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   จ านวน 50,000 บาท  (งบประมาณสพป.)  ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย 

วัน เวลา
สถานที่

ด าเนินการ   ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ วางแผนการด าเนินงานของคณะท างาน     ม.ค. 2564 
2. ประชุมชี้แจง แนวด าเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรยีนที่เข้าร่วม
โครงการ 

     ม.ค. 2564 

3. พัฒนาเทคนิคการจัดการเรยีนรูท้ี่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21    
ด้วยจิตศึกษา PBL  และ ส่งเสรมิกระบวนการ AAR และ PLC   
- ค่าตอบแทนประธานในพิธีเปิดและบรรยายพเิศษ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
-ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (110 x 80 คน x 3 วัน) 
- ค่าวัสด ุ

 
 

1,000 
5,600 

 
 
 

 
26,400 

 
 
 
 

 
3,000 

 ม.ค. 2564 

4. กิจกรรม PLN นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามกิจกรรมของแตล่ะ
โรงเรียน 15x500 

 7,500   มี.ค. – ก.ย. 
2564 

5. AAR และน าเสนอผลการด าเนนิงานของแต่ละโรงเรียน 
- ค่าตอบแทนประธานในพิธีเปิดและบรรยายพเิศษ 
- ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม (110 x 50 คน) 

 
1,000 

 
 
5,500 

 
 

 

  
ก.ย.2564 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,600 39,400 3,000 50,000 
 ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ                                                            
6. การวัด ประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เคร่ืองมือ 
1) ร้อยละของครู นักเรยีน และผูบ้ริหาร ที่จัดการเรียนรูไ้ด้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
2) โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรูต้ามแนวทางในศตวรรษที่ 21 มีรูปแบบ
เทคนิควิธีการที่เหมาะสม และสามารถพัฒนาผูเ้รียน  

- ส ารวจ 
- สอบถาม 
 

-แบบส ารวจ 
-แบบติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนมีความตระหนักและเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มี โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 
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 โครงการ  การพัฒนาทักษะความสามารถด้านการสร้างแบบทดสอบการคิดค านวณ การพัฒนา 
   ข้อสอบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการจัดท าธนาคารข้อสอบ 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ การพัฒนาการเรียนรู้ 
สนองนโยบายสพฐ. ข้อ 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพป. ข้อ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ ,  นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์,  นางทองมุข  ปารมีชัย  
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์ 2564 –  มีนาคม  2564 

1. หลักการและเหตุผล 

 จากสาระส าคัญที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดกลยุทธ์และจุดเน้นที่ส าคัญหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน 
การแก้ปัญหาการอ่านเขียน ภาษาไทย  การคิดค านวณ  นักเรียนมีทักษะการคิดพ้ืนฐานและการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทย คณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เป็นต้นไป  อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง  และมีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  ใช้ภาษาไทย
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อ่ืน  การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเพ่ือการสื่อสาร สื่อ
ความคิดตามเจตนารมณ์ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน 
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2529 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ทั้งสามด้านได้แก่ ด้านภาษา (Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning ability) 
คะแนนเฉลี่ยรายด้านและทุกด้านต่ ากว่าระดับประเทศ โดยเฉพาะด้านการค านวณต่ ากว่าทุกด้าน 

จากความส าคัญดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มุ่งเน้นให้ผู้เรียน 
มีความสามารถ การคิดค านวณได้และสามารถพัฒนาทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานและได้ก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ NT สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้น
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
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สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  คือ การปรับปรุงกระบวนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งเน้น
การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร รวมทั้งรูปแบบของแบบทดสอบเน้น
แนวการประเมินนานาชาติ PISA และ TIMSS เพ่ีอการพัฒนาแนวคิดและศักยภาพของนักเรียนเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการประเมินระดับชาติและระดับนานาชาติ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 จึงได้จัดท ากิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถด้านการสร้างแบบทดสอบเพ่ือประเมินการคิดค านวณ
ครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างความตระหนักให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินด้านค านวณ (Numeracy) 
 2.2 เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถด้านการสร้างแบบทดสอบเพ่ือประเมินด้านการคิดค านวณ (Numeracy)  
          2.3 เพ่ือให้ครูน าแบบทดสอบด้านการคิดค านวณ (Numeracy) ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการ เรียนรู้
ของนักเรียนและพัฒนาการสอบ 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  
      ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  ศูนย์เครือข่ายละ 
5 คน รวมทั้งสิ้น 45 คน  
 เชิงคุณภาพ 
     -  ครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาความสามารถด้านการสร้างแบบทดสอบเพ่ือประเมินด้าน
การคิดค านวณ (Numeracy) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
4. กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ 
 4.1 ประชุมคณะท างาน / วางแผน 
 4.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 4.3 สรุป / รายงานผล 

ขัน้ตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.การวางแผน (Plan) 1.เสนอโครงการ 

2.ประสานวิทยากรในการอบรม 
3.จัดท าเอกสาร/หนังสือแจ้งผู้เข้าอบรม
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ 

พฤษภาคม 
2564 

นางทองมุข  ปารมีชัย 
2.ด าเนินการ ( Do ) 1.ประชุมคณะท างานเตรียมการวาง

แผนการด าเนินงาน 
2.ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

มิถุนายน 2564 

3. ตรวจสอบ ( Check ) ประเมินความพึงพอใจหลังการอบรม 
4. ประเมินผลและ
รายงาน (Action 

สรุป/รายงานผลหลังการอบรม มิถุนายน 2564 

 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 30,000 บาท (งบประมาณ สพป.) ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย 
วัน เวลา
สถานที่
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ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ ด าเนินการ   

1.1 ประชุมพิจาณากิจกรรมการสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมิน
ด้านการคิดค านวณ (Numeracy) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
1.2 จัดท าเอกสารการสร้างแบบทดสอบเพื่อประเมินดา้นการคิด
ค านวณ (Numeracy) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน 1 วัน 
(18 คน x 160 x 1 วัน) 

  
 
 
 
 
 

2,880 

  มิถุนายน 
64 

ห้องประชุม 

สพป.กส 2 

กิจกรรมที่ 2 สร้างแบบทดสอบด้านการคิดค านวณ (Numeracy)  
2.1 วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชีว้ัดตามหลักสูตรแกนกลาง 
ปีพ.ศ.2551  
2.2 สร้างแบบทดสอบด้านการคิดค านวณ (Numeracy) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน 2 วัน  (160 
บาท x 63 คน x 2 วัน)  
       - ค่าตอบแทนวทิยากร 
       - ค่าประธานพิธีเปดิ 
      - ค่าวัสด ุ

 

 

 

 

 
4,000 
2,000 

 

 

 

 

20,160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
960 

  

มิถุนายน 
64 

ห้องประชุม 

สพป.กส 2 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศก ากับ ติดตาม และประเมินผลการน า
แบบทดสอบด้านการคิดค านวณ(Numeracy) ไปใช ้
ในโรงเรียน 

    สถานศึกษา 

รวม 6,000 2,3040 960 -  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 

หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เคร่ืองมือ 
1. ครูมีความตระหนักและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง
แบบทดสอบด้านการคิดค านวณ (Numeracy) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  
2. ครูมีสามารถในการพัฒนาแบบทดสอบดา้นการคิดค านวณ 
(Numeracy) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
3. ครูสามารถน าแบบทดสอบเพื่อประเมินด้านการคิดค านวณ 
(Numeracy) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน 

- สังเกตพฤติกรรม 

 

- สัมภาษณ ์

- นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

- แบบสังเกต 

 

 

- แบบสัมภาษณ ์

-แบบรายงาน 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ครูมีความตระหนักและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบด้านการคิดค านวณ 
(Numeracy) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 7.2 ครูมีสามารถในการพัฒนาการสร้างแบบทดสอบด้านการคิดค านวณ (Numeracy) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 7.3 มีการส่งเสริมให้ครูสามารถน าแบบทดสอบด้านการคิดค านวณ (Numeracy) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
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กลยุทธ์ที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

โครงการ  นิเทศติดตามผลและประเมินผลอาหารกลางวันในสถานศึกษา 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพป. ข้อ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายเคน  อาจดวงดี, นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน, นางสาวอรทัย  หาระทา  
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม 2564 – กันยายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ(malnutrition) ของเด็กในประเทศไทย เป็นปัญหาส าคัญระดับประเทศที่
ได้ด าเนินการแก้ไขมาเป็นเวลานานแต่ผลการด าเนินงานยังไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในพ.ศ.2535  รัฐบาลได้
จัดตั้งกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา วงเงิน 6 ,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายส าหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียน                       
ในโรงเรียนประถมศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีน้ าหนัก
ส่วนสูง  เป็นไปตามเกณฑ์ อ้างอิง เพ่ือประเมินภาวะการเจริญ เติบโตของนักเรียนตามกรมอนามัย               
ในปีงบประมาณ 2564 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด 
 2.2 เพ่ือก ากับ ดูแลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลพร้อมก ากับดูแล การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียน ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 
 3.2 ส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียนให้รักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่าง
ครบถ้วน 
 3.3 ประเมินมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการ           
อาหารกลางวันพร้อมทั้งคัดเลือกและจัดล าดับโรงเรียนที่สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบตามขนาดของโรงเรียน
ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก 

4. กิจกรรม/การด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน 
3. ออกติดตามผลการด าเนินงาน/เก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์/
ตรวจสอบข้อมูล 
4. สรุปผล 

 
มีนาคม  2564 – 

     กันยายน  2564 
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5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 15,000 บาท ( งบประมาณสพป.) รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 

สถานที่
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

 กิจกรรม 
 1. ประชุมเพื่อเตรยีมความพร้อมในการประชุมออกนิเทศ
และตดิตามผลและประเมินผลอาหารกลางวันในสถานศึกษา 
(จ านวน 2 วัน) ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
2. คณะกรรมการออกนิเทศ /ตดิตามผลการด าเนินงาน  
ค่าเบี้ยเลี้ยง 15 คน คนละ 120  บาทรวม 5 วัน 
3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการออกนิเทศติดตาม    
รวม 5 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3,000 

 
 
 
 
 
9,000 
3,000 

  มีนาคม  
2564 – 
กันยายน  
2564 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  15,000 15,000 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัด วิธีการวัด ประเมินผล เคร่ืองมือวัด ประเมินผล 

1. ร้อยละ100 ของโรงเรียนที่ส่งเสริมภาวะโภชนาการของ
นักเรียนถูกต้องตามหลักเกณฑ ์
2. ร้อยละของโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี  

1. การติดตามการ
ประเมินผล 
2. แบบรายงานโครงการ 

แบบประเมิน 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนได้รับการกระตุ้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครูมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียน 
การสอน 
 7.2 นักเรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะพึงประสงค์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2555 ก าหนดและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในภาพรวมของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สูงขึ้น 
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โครงการ   การติดตามผลการด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ  ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
สนองนโยบายสพฐ.     ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพป.  ข้อ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ   นายเคน  อาจดวงดี,นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน, นางปวีณ์กร  ภูกาสอน 
ระยะเวลาการด าเนินการ  พฤษภาคม 2564 – กันยายน 2564 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 โครงการติดตามผลการด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตร
นารีในสถานศึกษา ในการพัฒนาลูกเสือเนตรนารี ทั้งกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมี
ความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า เพ่ือความสุขและความมั่นคง
ของประเทศชาติ อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีในสถานศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
          2. เพ่ือพัฒนาลูกเสือเนตรนารี ทั้งกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า เพ่ือความสุขและความมั่นคงของ
ประเทศชาติ 
3. เป้าหมาย 
           3.1 สถานศึกษาทุกแห่ง จ านวน 165 แห่ง ในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน และการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
           3.2 ลูกเสือเนตรนารีทุกคน ได้รับการพัฒนา ทั้งกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมี
ความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้าเพ่ือความสุขและความมั่นคง
ของประเทศชาติ 
4. หลักสูตรและวิธีการติดตามผลการด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 
5. ระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินการจัดกิจกรรมลูกในสถานศึกษา 
 กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564 
 

6. การด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. เสนอค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ/วิทยากร 
3. ประสานงาน โรงเรียนในสังกัด 
4. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 
5. สรุปผลการติดตาม/รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
พฤษภาคม  2564 – 

กันยายน  2564 
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7. กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ  จ านวน 15,000 บาท    (งบประมาณ สพป.) รายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 

สถานที่
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

 กิจกรรม 
     1. ประชุมคณะกรรมการเตรียมการนิเทศ ติดตามการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาจ านวน 10 คน 
(10 คน x 160 บาท) 
     2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการนิเทศติดตามฯ                   
จ านวน 10 คน (10 คน x 120 บาท x 5 วัน) 
ค่าสรุปรายงาน/อ่ืนๆ 
     3. ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการนิเทศ ติดตามการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาจ านวน 10 คน 
(10 คน x 160 บาท) 
    4. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (5 วัน x 500 บาท) 
    5. สรุปและรายงานผล 

 
 

 
 

6,000 
 
 
 
 

 
1,600 

 
 
 
 
 

1,600 
 
 

2,500 
3,300 

  พฤษภาคม  
2564 – 
กันยายน  
2564 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,000 9,000    
 

    หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

 สถานศึกษามีการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ใน 
สถานศึกษา มีการพัฒนาลูกเสือเนตรนารี ทั้งกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า โดยสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 
165  แห่ งจะได้ รั บ การ พั ฒ นาการจั ดการ เรียนการสอนและการจั ดกิ จ กรรมลู ก เสื อ เนต ร น ารี 
ลูกเสือเนตรนารีทุกคน ได้รับการพัฒนา ทั้งกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความ
รับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้าเพ่ือความสุขและความมั่นคงของ
ประเทศชาติ อย่างยั่งยืน 
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โครงการ  นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
สนองนโยบาย สพป.      เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ,นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์ , นางประคอง  จุลสอน, 
 นางปุญญณัฏฐ์ ชูเมกเกอร์ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ      1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพทุกคน 
โดยเปิดโอกาสทางการศึกษาใน 4 ด้าน คือ โอกาสเข้าถึงทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก โอกาสเข้าถึง
แหล่งทุน โอกาสเพ่ิมพูนและฝึกทักษะ และโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะการคิด ทักษะด้านกระบวนการและคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม มีสมรรถนะ ทักษะความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและให้ความส าคัญ
กับการนิเทศก ากับติตาม ซึ่งได้ก าหนด “นโยบายการนิเทศเต็มพิกัด” โดยการเพ่ิมศักยภาพของผู้นิเทศ มีทีม
และเครือข่ายการนิเทศที่เข้มแข็ง มีระบบกระบวนการและมีความต่อเนื่อง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 ได้ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
คุณภาพตามหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือนิเทศก ากับติดตามโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมครู บุคลากร ผู้เรียน ผ่านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา P@5Q MODEL 
 2.3 เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง  
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
       3.1.1  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้รับการนิเทศอย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
       3.1.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT, O-NET มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
      3.2.1  โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศสามารถบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง 
     มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ. และสพป.กส. 2 
      3.2.2  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      3.2.3 นักเรียนมีความรู้ความสามรถตามมาตรฐานหลักสูตรส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     สูงขึ้น 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 
 4.1 ประชุมคณะท างาน/วางแผน 
 4.2  ด าเนินการตามโครงการ 
 4.3  สรุป/รายงานผล 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.วางแผน P:Plan 1. เสนอโครงการฯ 

2. จัดท าค าสั่งคณะท างาน 
พฤศจิกายน
2563 

นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ
นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์   
นางประคอง  จุลสอน 
นางปุญญณฏัฐ ์ชูเมกเกอร์ 
และคณะ 

2.ลงมือปฏิบัต ิD:Do 1.จัดท าหนังสือสั่งการใหผู้้รับการนิเทศ/ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ 

พฤศจิกายน 
2563ถึง
กันยายน 
2564 

2. ปฏิบัติการนิเทศตามปฏิทิน 
3.เสริมสรา้ง สนับสนุน 
R:Reinforce 

ติดดาว/จัดล าดับคุณภาพ 

4.ตรวจสอบ ตดิตาม ประเมิน 
C:Check 

รายงานผลการนเิทศ/สะท้อนผล พฤศจิกายน
2563 ถึง
กันยายน 
2564 

5.ปรับปรุง พัฒนา สรุปรายงาน 
A:Action 

น าผลสรุปมาพัฒนา/ รายงานผลการนิเทศ 5 บท 

6.แลกเปลีย่น เผยแพร่ผลงาน 
S:Share 

1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลอืก Best 
Practices/โล่รางวัล 
2.นวัตกรรม/ ต่อยอด /ต้นแบบ กันยายน 

2564 
 

5.กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน 255,100 บาท (งบประมาณสพป.)   ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายข่าย วัน เวลา 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างานจ านวน 35 คนเพื่อจัดท า
แผนและเครื่องมือ คณะท างาน/เจ้าหน้าที่ (35 คน ×1 วัน 
×160 บาท =  บาท) 
-ค่าวัสดุเข้าเล่มแผนปฏบิัติการนเิทศ 

  
 

5,600 

 
 
 

700 

 พ.ย.63 
พ.ค.64 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 5,600 700  6,300 
กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการนิเทศตดิตามประเมินผลโรงเรียนใน
ศูนย์เครือข่ายรับผดิชอบ 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง/พาหนะของคณะกรรมการนเิทศศูนย์เครือข่าย
ตลอดปีการศึกษา 2563-2564 
ผอ.เขต / รอง ผอ. - /ศน. 8 คน  
คนละ 12,000 บาท ( 12X12,000) 

- ค่าส าเนาเครื่องมือนิเทศ  

  
 

 
 
 

144,000 

 
 
 
 
 
 

1,000 

 พ.ย.63- 
ก.ย.64 

รวมกิจกรรมที่ 2  144,000 1,000  145,000 
กิจกรรมที่ 3 จัดนิทรรศการแสดงผลงานและการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ของโรงเรียนท่ีมผีลการปฏิบตัิงานท่ีเป็น
เลิศในแตล่ะศูนยเ์ครือข่าย 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการของแต่ละศูนยฯ์ ศูนย์ละ 
10,000 ×9 ศูนย์ =90,000 
-ค่าจัดท าเกียรติบัตรพร้อมกรอบส าหรับโรงเรียนทีผ่ลการ

 
 

 
 
 
 

90,000 
 

 
 
 
 
 
 

 มี.ค.64 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายข่าย วัน เวลา 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติงานท่ีเป็นเลิศ   5,000 
รวมกิจกรรมที่ 3  90,000 5,000  94,000 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปสะท้อนผลการนิเทศการศึกษา
และจัดท ารายงาน 
-ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ในการท าสรุปและ
รายงานเป็นรปูเลม่ของคณะท างาน/เจ้าหน้าที่ (20 คน ×2 
วัน ×160 บาท) 
-ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารเขา้เลม่สรุปรายงาน 50 เล่ม × 100 
บาท 
-ค่าพาหนะคณะท างานเหมาจ่าย 2 วัน ×6 คน×300 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
6,400 

 
 

 
3,600 

 
 
 
 
 

1,900 
 

 

  
เม.ย.64 

รวมกิจกรรมที 4  6,900 19,00  11,900 
                  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  246,500 8,600 255,100 
หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด ประเมินผล เครื่องมือวัด ประเมินผล 
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสังกัดได้รับการ
นิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT,O-NET)เพิ่มขึ้น 5 % 

- สอบถาม 
-รายงานผลการนิเทศ 
-การทดสอบระดบัชาต ิ

- แบบสอบถาม 
-แบบรายงานผลการนิเทศ 
-แบบรายงานผลการทดสอบระดับชาติ 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารอย่างเป็นระบบ 
 7.2 นักเรียนมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีรูปแบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  การติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นการพัฒนาบริหารประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
สนองนโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ 
สนองนโยบาย สพป. ข้อ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบ    นายเคน อาจดวงดี, นางสว่างจิตร คงแสนค า ,นางสาวรัตชะนก สุราฤทธิ์  
ระยะเวลาด าเนินงาน   พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 256 

1.หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาซึ่งทุกปีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะออกติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
ประเมินผล และสรุปผลการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนกลยุทธ์และจุดเน้นตามนโยบาย ประเมิน
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ทุ ก ป ร ะ เ ด็ น เ พ่ื อ เ ป็ น ข้ อ มู ล เ ส น อ ใ น เ ชิ ง น โ ย บ า ย ร ะ ดั บ ก ร ม 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับการประเมินในปีงบประมาณ 2559 
ในระยะที่ 1 เป็นการติดตามระดับ A1-A3 ซ่ึงผลประเมินได้รับคะแนนเฉลี่ย  3.89  (ระดับดีมาก) สพฐ.มีการ
ก าหนดการติดตามต่อเนื่องในครั้งที่  2 เพ่ือประเมินผลขั้น A4 คือผลที่ เกิดอย่างยังยืน ในช่วงระหว่าง
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 รวมถึงการติดตามประมวลผลการบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งเป็นผู้ประสานงานการติดตามกลยุทธ์ตระหนักและเห็น
ความส าคัญในการจะน าเสนอผลการด าเนินงานดังกล่าว และเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินงานมาตลอดทั้งปีได้น าเสนอให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ จึงได้ก าหนดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการรายงานผล
การด าเนินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์จุดเน้นของผลงาน 
     ปีที่ผ่านมา 
 2.2 เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าของงานและกิจกรรม 
 2.3 เพ่ือน าเสนอผลงานทางวิชาการ ตามประเด็นกลยุทธ์และจุดเน้นตามนโยบายของ สพฐ. 

3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
  3.1.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม  
  3.1.2 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ในกลยุทธ์ จุดเน้น   
  3.1.3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกลยุทธ์     

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือประเมินผล และสรุปผลการ
บริหารจัดการ การขับเคลื่อนกลยุทธ์และจุดเน้นตามนโยบาย ประเมินความก้าวหน้าทุกประเด็นเพ่ือเป็นข้อมูล
เสนอในเชิงนโยบายระดับกรม  
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4. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 100,000 บาท (งบประมาณ สพป.) รายละเอียด ดังนี ้

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการ
ด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดท านโยบาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1.1 ประชุมคณะท างานเพื่อเตรียมการรายงานผลการ
ด าเนินการติดตามผล ของ สพฐ.  คร้ังที่ 2 
  -ค่าอาหารว่าง 25*35*2 
  -ค่าอาหารกลางวนั 25*90*1 
1.2 ประชุมเชงิปฏบิัติการคณะท างาน วิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผลการด าเนินงานเก็บรวบรวมเอกสารอ้างอิง
การรายงานตามกลยทุธ์และประเด็นติดตาม ของ สพฐ.
(คณะท างาน 33 คน   3 วัน) 
  -ค่าอาหารว่าง 25*35*6 
  -ค่าอาหารกลางวนั 25*80*3 
  -ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอ้างอิง 

  

 

 

1,750 
2,250 
 
 
 
 
5,250 
6,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,750 

  

พฤศจิกายน 
2563 

 

 

 

 

 

รวม17,000  

กิจกรรมที่ 2  รายงานผลการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการติดตามประเมินผล สพฐ. คร้ังที่ 3 
(ปีงบประมาณ 2564 ) 
1.ประชุมเชิงปฏบิัติการคณะท างาน วิเคราะห์ข้อมูลเก็บ
รวบรวมเอกสารอ้างอิงการรายงานตามกลยุทธ์และ
ประเด็นติดตาม ของ สพฐ.(คณะท างาน 40 คน   3 วัน) 
  -ค่าที่พัก 600 บาท*25 คน*2 คืน 
  -ค่าอาหารว่าง 25*50*6 
  -ค่าอาหารกลางวนั 25*180*3 
  -ค่าอาหารเย็น 25*200*2 
  -ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ 
  -ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอ้างอิง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
30,000 
7,500 
13,500 
10,000 
20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,000 

  

พฤษภาคม  

2564 

 

 

 

รวม 83,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 

หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

  5. การประเมินผล     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ การวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 
- สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 สามารถ
รายงานผลการด าเนนิงานตามกลยุทธ์
จุดเน้นได้ร้อยละ 100 

- รายงานผลการด าเนนิงานต่อ
คณะติดตาม สพฐ. และรายงาน
ทางระบบ e-MES 

- แบบรายงานติดตามและ
ประเมินผล 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีโรงเรียนที่เป็นตน้แบบในดา้นการจัดการศึก 
 2. สถานศึกษาในสังกัดมีความตระหนักในการขับเคลื่อนกลยุทธ ์ 
 3. สถานศึกษามีประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา      
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคสว่น 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสูงขึ้น 
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โครงการ     พัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
แผนงาน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ  ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  
สนองนโยบาย สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
สนองนโยบาย สพป.  ข้อ5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา                                                         
ผู้รับผิดชอบ     นายเคน อาจดวงดี/นางสว่างจิตร คงแสนค า/นางสาวรัตชะนก สุราฤทธิ์  
ระยะเวลาด าเนินงาน    ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
............................................................................................................................. ....................................... 
1.หลักการและเหตุผล 

           กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มีแนวคิดและขั้นตอน
การด าเนินงานแก้ปัญหาคือ แบ่งกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กและจัดให้มีการบูรณาการเรียนร่วม ระหว่างโรงเรียน
ขนาดเล็กกับโรงเรียนประถมศึกษาคุณภาพในการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่ง
จะต้องสร้างความเข้าใจกับชุมชนเพราะเป็นตัวแปรส าคัญท่ีจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการควบรวมโรงเรียน 
จะสามารถควบรวมโรงเรียน ได้จ านวนเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมและความเข้าใจ 
 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเป็นความท้าทายส าคัญประการหนึ่งของการปฏิบัติงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานในสังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางหรือแผนการด าเนินงาน โดย
ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนยุทธศาสตร์รองรับการด าเนินงาน  และขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและโรงเรียนได้ร่วมอุดมการณ์ ร่วมคิด ร่วมมือด าเนินงาน เพ่ือให้ภารกิจบรรลุเป้าหมาย อันจะเป็น
คุณูปการต่อการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบการศึกษาไทยในระยะยาวต่อไป 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ตระหนักและเห็นความส าคัญว่าด้วย
เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเด็กวัยเรียนที่มีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ค่านิยมของ
ผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องการให้บุตรหลานของตนได้เรียน ในโรงเรียนคุณภาพ ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาครัฐ ท าให้หน่วยงานการศึกษาในสังกัดปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจึง
ได้ก าหนดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
 2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพทั้งการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 4. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก    
3.เป้าหมาย 
 3.1เชิงปริมาณ 
  3.1.1โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
จ านวน  102  โรงเรียน (มีโรงเรียนขยายโอกาส 9 โรงเรียนใน 102 โรงเรียน) 
  3.1.2โรงเรียนเข้าโครงการ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 7 แห่ง และมีโรงเรียนเครือข่าย     
65 แห่ง  
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เป็นผลจากการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
และห้องเรียนมีการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียน และเป็นเครือข่ายช่วยเหลือกันทาง
วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
4.  กิจกรรมรายและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน 30,000 บาท  (งบประมาณสพป.) ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใชง้บประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย 
ระยะ 
เวลา 

ด าเนินงาน 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

 

อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดท าแผนการควบรวม    เรียนรวม 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน 
1.1 ประชุมชี้แจงผูบ้ริหารและครูให้เข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงาน จัดท าควบรวมโรงเรียน 
1.2. จัดท าแผนควบรวมโดยใช้แผนที่การศึกษา (School 
Mapping) แผนที่ทางภูมิศาสตร์(GIS) 

  
 
 

15,000 
 

  ต.ค.63-
มี.ค.64 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาการบริการจัดการสถานศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนนิงาน  
2.1 พัฒนาระบบข้อมูลสาระสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
และจัดการเรียนการสอน  
2.2 สร้างความเข้าใจ ผู้ปกครองลุชุมชนพึงพอใจ 
2.3 พัฒนาโรงเรียนดีใกลบ้้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก)โดยการ
พัฒนาทางกายภาพและพร้อมในด้านต่างๆ 

  
 
 

15,000 
 

  มี.ค. 64- 
ก.ค.64 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  3,0000   30,000 
หมายเหตุ  ถั่วจ่ายทุกรายการ 

5.ตัวชี้วัดและเป้าหมาย               

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

100 

2.ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 60 
3.สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 
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6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เป็นผลจากการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน และห้องเรียน 
มีการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียน และเป็นเครือข่ายช่วยเหลือกันทางวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. การบริหารจัดการทรัพยากรและการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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โครงการ   จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564                         
แผนงาน                              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ   
สนองกลยุทธ์ สพป.  ข้อ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเคน  อาจดวงดี ,นางสว่างจิตร คงแสนค า ,นางสมถวิล  ภูกองไชย 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................ 

1. หลักการและเหตุผล 
กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้นกระบวนการ
และจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและ
การจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน 
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  ซึ่งแผนกลยุทธ์
ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด 
ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องน าแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่
การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือเป็นการก าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้และน าไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
จากความส าคัญของแผนดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
ขึ้น มีรายละเอียดดังนี้                         
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีกรอบและทิศทางการ
ด าเนินงาน สามารถน าไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน รองรับนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 2. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีแผนเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้อง
กับกลยุทธ์และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
3.  เป้าหมาย 

3.1  เชิงปริมาณ    
  1) คณะท างาน สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ปี 2563 จ านวน 35 คน  จ านวน 2 วัน  
    2) คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 31 คน 2 วัน  
   3) จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 30 เล่ม 
    4) จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  
จ านวน 30 เล่ม 
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 3.2  เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา และใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
นโยบายทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. กิจกรรม/ขั้นตอนด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564--   
     พ.ศ.2567 และจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.       
     2564   

  

1.วางแผน
(plan) 

1. เสนอขออนุมัติด าเนินการ, แต่งตั้งคณะกรรมการ ต.ค. 63 นางสมถวิล  ภูกองไชย 

2.ด าเนินการ
(Do) 

2. ประชุมปฏิบัติการ 
   - สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ต.ค.-63-- 
พ.ย.63 

 

คณะกรรมการ 
จัดท าแผนฯ 

 3. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการจัดท าแผนพัฒนาคณุภาพ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564- พ.ศ.2567 และ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  1 ก าหนดนโยบาย ประเด็นจดุเน้น และตัวช้ีวัด 
  2.การวิเคราะหโ์ครงการ/กิจกรรมและจดัสรรงบประมาณ 

พ.ย.63--- 
ธ.ค.63 

 

คณะกรรมการ 
จัดท าแผนฯ 

4. จัดท าเอกสารร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
  -เสนอขออนุมัตริ่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพื่อขอความเห็นชอบจาก กศจ.จ.กาฬสินธุ ์
  -น าเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (E-MENSCR) 
  -จัดท ารูปเลม่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
  -เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

ธ.ค.64-ม.ค.64 กลุ่มนโยบายและแผน 

3.ตรวจสอบ
(Check) 

5. ติดตาม 2 ระยะ  
   - ระยะแรก ภายใน 31 มีนาคม 2564 
   - ระยะที่ 2 ภายใน 30 กันยายน 2564    
   - ตรวจสอบงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
   - สะท้อนผลาสภาพการด าเนินงาน 

มีนาคม 2564 
สิงหาคม 2564 

คณะกรรมการ 
ติดตาม รายงานผลฯ 

4.ประเมินผล
และรายงาน
(Action) 

6. สรุป / รายงานผลการด าเนินงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าป ี2564 
   - รวบรวมข้อมลูสารสนเทศ 
    -  

ก.ย.2564 นางสมถวิล  ภูกองไชย 

กิจกรรมที่ 2   การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง พ.ย.63---  
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ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ธ.ค.63 
 1) เสนอขออนุมัติด าเนินการ, แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 2) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม  
 3) วางแผนการประชุม 

พ.ย.63--- 
ธ.ค.63 

นางสว่างจิตร คงแสนค า 

 1) ประชุมชี้แจ้งการจัดท าค าของบประมาณงบลงทุน ค่าครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565และการรายงานในระบบ e-budget 
ให้กับครูที่รับผดิชอบการจัดท างบประมาณ เป้าหมาย165 โรงเรียน 
 2)ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณตามเกณฑ์ที่สพฐ.ก าหนด 
และพิจารณาจดัตั้งงบประมาณ (ร.ร.ปกติ/ร.ร.คุณภาพประจ าต าบล) 
 3)รายงานขอตั้งงบประมาณในระบบe- budget 

พ.ย.63--- 
ธ.ค.63 

คณะกรรมการ 
กลุ่มนโยบายและแผน 

กิจกรรมที ่3 การด าเนินงานตามนโยบาย “โรงเรียนคณุภาพของชุมชน”   
   1) แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อช้ีแจงการด าเนินงานตามแนวทางที่สพฐ
ก าหนด 
 3)ประชุมโรงเรียนท่ีได้รับคดัเลือกจัดท าโมเดลเพื่อจัดท างบประมาณ 

  

 
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 50,000  บาท  (งบประมาณ สพป.)  ดังนี้ 
  

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
การใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา

สถานที่
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ. 2563 
-ประชุมสรุปรายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดท ารายงาน และสะท้อน
ผลในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564
คณะกรรมการและผูร้ับผดิชอบโครงการ จ านวน 35 คน  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ อาหารกลางวัน  
(35*160) 
-ประชุมวิพากย์รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการ  
35 คน 1วัน 
-ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม( 35*160) 
- จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนนิงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
5,600 
 
 
 
 
5,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,880 

 
 
 
 

ต.ค.63 
 
 
 
 
 

รวม 12,950 

กิจกรรมที ่2. จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563- พ.ศ.2565 และจัดท าแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  - ก าหนดนโยบาย ประเด็นจดุเนน้ และตัวช้ีวัด 
   -การวิเคราะห์ กลั่นกรอง โครงการ/กิจกรรม และ
จัดสรรงบประมาณ (คณะกรรมการฯ 31 คน) 2 วัน 
- อาหารว่างและเครื่องดืม่ และอาหารกลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

9,920 

 
 
 
 
 
 
 

 พ.ย.63- 
ธ.ค.63 

 
 
 

 
รวม 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
การใช้จ่ายงบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา

สถานที่
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

(31*160*2) 
2.จัดท าเอกร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพื่อขอความเห็นชอบจาก กศจ.จ.กาฬสินธุ ์
3.-จัดท าเอกสารเลม่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  (มอบให้ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง จ านวน 20 เล่ม) 

 
 
 

 
1,000 

 
2,000 

 
13,050 

 

กิจกรรมที่ 3 ขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน 
1) ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรยีน(ก าหนดจุด) 
2) ประชุมตัวแทนองค์กร/ผู้ปกครอง/ประธานกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3) ประชุมโรงเรยีนเป้าหมายจดัท าแผนที่และจัดตั้ง
งบประมาณ(ครั้งท่ี1 จ านวน 7 โรงเรียน 
4) ประชุมโรงเรยีนเป้าหมายจดัท าแผนที่และจัดตั้ง
งบประมาณ (ครั้งท่ี 2 จ านวน 27 โรงเรียน 

 
 

 
 
 
 

20,000 

   
 

ธ.ค.63- 
ก.พ.64 

 
รวม  

20,000 

กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 - ประชุมรายงานผลฯ ผู้รับผิดชอบโครงการและมสี่วน
เกี่ยวข้อง จ านวน 25 คน 1วัน (25*160) 

  
 

4,000 

  ก.ย.64 
รวม 

4,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  45,120 4,880  50,000 
หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. การวัดและประเมินผล 
              ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล /ประเมินผล    เครื่องมือที่ใช้วัดผล 
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม-ศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 มแีผนพฒันาการศึกษา และแผนปฏิบัติการเปน็เครื่องมือ
ในการบริหารจัดการศึกษาอยา่งมปีระสทิธิภาพ 
2. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับภารกิจพื้นที่และ
กลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ  

- การประเมิน 
 
 
 
- การตรวจสอบ 
 
 

- แบบประเมนิ 
 
 
 
- แบบประเมนิ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สามารถส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้สอดคล้องกับกลยุทธ์  จุดเน้น เป้าประสงค์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
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โครงการ  พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สนองนโยบายสพฐ.      ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ สพป.      เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายเคน  อาจดวงดี ,นางสว่างจิตร  คงแสนค า, นายพิชญ์  เวียงสีมา  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563- กันยายน 256 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ข้อมูลสารสนเทศจ าเป็นและมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการ ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน เป็นปัจจุบัน  มีส่วนช่วยในการตัดสินใจบริหารจัดการได้
เป็นอย่างดี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้
พัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ให้ทันสมัย และสนองตอบความ
ต้องการของหน่วยงานในการใช้สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบและ
รูปแบบการใช้งาน และได้ก าหนดโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลให้ด าเนินการในปี 2564 ได้แก่  การจัดเก็บข้อมูล
สถานศึกษา ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(ระบบ DMC) /ระบบก าหนดรหัสผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
ส าหรับผู้ที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (G-code)/ ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ข้อมูลครุภัณฑ์และ
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (EMIS) /ระบบข้อมูลครูและบุคลากร (OBEC-EMIS) ประกอบกับระบบ
โปรแกรมดังกล่าวสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องน าไปใช้จริงอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนา
ศักยภาพของระบบและเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง เพ่ือน าข้อมูล ไปใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษา  และจัดท าแผนการบริการให้ครอบคลุมทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ  ส าหรับ
สถานศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
ต้องเตรียมความพร้อมในระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาและการน าข้อมูลไปใช้ ซึ่งเป็นหัวใจของการ
บริหารจัดการในสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาต้องด าเนินการวางระบบบริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพโดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจด าเนินการ    ต่างๆ ตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ตระหนักและเห็นความส าคัญจ าเป็นของ
ข้อมูลสานสนเทศ จึงได้จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2  ตามโปรแกรมที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 2.2 เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน (ระบบDMC/ระบบG-code/ระบบEMIS/
ระบบข้อมูลครูและบุคลากร (OBEC-EMIS) ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
ข้อมูลถูกต้อง สามารถน าไปบริหารจัดการได้ 
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2.3 เพ่ือให้สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศ
พ้ืนฐานทางการศึกษา ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การจัดสรรงบประมาณ และเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจต่อไป 

3. เป้าหมาย 
 3.1.เชิงปริมาณ 
  - คณะท างาน และวิทยากร รวม 8 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 165 คน  
รวม 173 คน  
 3.2.เชิงคุณภาพ 
  - สถานศึกษาสามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปบริหารจัดการภายใน เพื่อประกอบการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การจัดสรรงบประมาณ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้แก่หน่วยงานทีเกี่ยวข้อง 
และผู้ที่สนใจต่อไป 

4.กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
 4.1.แต่งตั้งคณะกรรมการระบบข้อมูลสารสนเทศเขตพ้ืนที่/คณะท างาน                                                  
 4.2.ด าเนินงานตามปฏิทินงานข้อมูลสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                        
 4.3.ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในระบบต่างๆ                                         
 4.4.รายงานให้ ผู้บริหารทราบและสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 40,000 บาท  (งบประมาณ สพป. กส.2) ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา
สถานที่

ด าเนินการ   ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 จัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปี
การศึกษา 2563 (30 มีนาคม 2564) 
ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแบบจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน  
   173 คน*160  บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน *600/6 ชม. 
- ค่าตอบแทนพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 
ผู้เข้าประชุม  173 คน 1 วัน 

 
 
 
 
 
 

6,000 
2,000 

 
 
 
 

27,680 

 

  1-10 
มิถุนายน 
2564 

กิจกรรมที่ 2 สรุป/รายงานผลการด าเนิน 
-รายงานข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2564 
-จัดท าเล่ม สารสนเทศ 

   
 

4,320 

 กรกฎาคม 
2564 

รวมงบประมาณ 8,000 27,680 4,320  40,000 

หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การวัด ประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการวัด ประเมินผล เครื่องมือวัด ประเมินผล 

1.ร้อยละ  100 ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ  
2.ร้อยละ100 สถานศึกษาสามารถจัดเก็บข้อมูลได้         
ครบทุกราย 
3.ร้อยละ 100 สถานศึกษา สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 2  
มีและใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนการบริหาร
การจัดการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณ  
4.น าข้อมูลระบบ DMC/G-CODE/OBEC- 
EMIS/EMIS/B-OBEC รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้
บริหารจัดการศึกษา และเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1. ตรวจสอบผลการรายงาน
ข้อมูลสารสนเทศผา่นระบบ
ระบบ DMC/ G-CODE/OBEC- 
EMIS/EMIS/ B-OBEC ว่ามีการ
ยืนยันในระบบครบทุกโรง 100  
เปอร์เซ็นต์ 
2.สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 2 รับรอง
ข้อมูลในระบบ และรายงานผ่าน
ทางระบบ DMC 2021 

1.การรายงานข้อมูล
สถานศึกษาผ่านระบบ 
DMC/G-CODE/OBEC- 
EMIS/EMIS/     
2.มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ถูกต้อง และสมบูรณ์
น่าเชื่อถือ 
3. สถานศึกษา บนัทึกข้อมูล
สิ่งก่อสร้างครบ165 แห่ง 
(ระบบB-OBEC) 

 

 

7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2  มีระบบข้อมูลสารเทศท่ีเป็นพื้นฐาน       
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 มีระบบข้อมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา        
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
 3. มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ระบบ DMC/G-CODE/OBEC- EMIS/EMIS/B-OBEC ที่มี
ประสิทธิภาพให้บริการสถานศึกษา หน่วยงานเกี่ยวข้องที่สนใจ และรายงานข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานการศึกษา
ที่เป็นรูปเล่ม ไฟล์ Pdf. ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
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โครงการ  พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพป. ข้อ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ       นายชัชวาล  อาราษฎร์ , นางนันทิรา  เมตตา ,นางสาวปิยเนตร  รังเสนา   
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2564  – 30 กันยายน  2564 

1. หลักการและเหตุผล  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นหน่วยงานการศึกษาที่มีหน้าที่บริการและจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด และสถานศึกษาเอกชนในการก ากับดูแล ตลอดจน
ประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในพ้ืนที่เขตบริการประกอบทั้ง ท าหน้าที่เป็นตัวแทน
กระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด มีความจ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการศึกษาทั้งระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับกระทรวงศึกษาธิการ ให้ผู้มีส่วนร่วมทางการศึกษา ทั้งที่เป็น
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลา 
สมควรได้มีการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้มีความเข้มแข็งโดยชัดเจน และเร่งด่วน ดังนั้น จึงจัดท า
โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์  ได้รับความรู้และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการสร้าง
ภาพลักษณ์อันดีขององค์กรในด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
      2.2  เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์  เข้าใจกระบวนการเผยแพร่ข่าวสารการศึกษา 
     2.3  เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์  สร้างภาพลักษณ์ บรรยายภาพข่าว และเผยแพร่ข่าว         
สู่สาธารณชนได้ 
3. เป้าหมาย  
     3.1  เชิงปริมาณ 
อบรมเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในสังกัด จ านวน 60 คน จ านวน 1 รุ่น 2 วัน    
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน    50  คน 
- คณะท างาน/วิทยากร     จ านวน    10  คน  
 รวม                    60 คน 
     3.2  เชิงคุณภาพ 
            2.2.1  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับความรู้และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการสร้าง
ภาพลักษณ์อันดีขององค์กรในด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  2.2.2  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เข้าใจกระบวนการเผยแพร่ข่าวสารการศึกษา 
  2.2.3  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ บรรยายภาพข่าว และเผยแพร่ข่าว 
สู่สาธารณชนได้ 
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4. กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสอนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
ข่าว  
         1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
         1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
         1.3 ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร ดังนี้ 
               1.3.1 เทคนิคการถ่ายภาพ 
               1.3.2 ถ่ายภาพให้เป็นข่าว 
               1.3.3 การจัดท าจุลสารข่าว Obec line ด้วยโปรแกรม  
Adobe Photoshop 
         1.4 สรุปผล /รายงานผลการด าเนินงาน 
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์ดท าเนียบ
บุคลากรแผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

 
 
 
เม.ย.64 – 
พ.ค.64 
 
 
 
พ.ค.64 
มิ.ย.64 
ก.ย.64 

น.ส.ปิยเนตร  
รังเสนา   

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 30,000 บาท  (งบประมาณ สพป.)   รายละเอียดดังนี้ 

  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย  วัน เวลา
สถานที่

ด าเนินการ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสอนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นข่าว  
2.1 ค่าอาหารและอาหารว่าง (160 บาท* 60 คน) 
2.2 ค่าวิทยากร (6 ชม.*600บาท) 
2.3 ค่าตอบแทนประธานในพิธีเปิด 
2.4 ค่าจัดท าป้าย      

 
 
 
 

3,600 
3,000 

 

 

9,600 
 

 

 

 

 
 
 

1,000 

  
 เม.ย. 64  
– พ.ค. 64 
 

รวมกิจกรรมที่ 1 6,600 9,600 1,000  

กิจกรรมที่ 2 
 ผลิตสื่อและจักท าป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น  
2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์ดท าเนียบบุคลากร  
       แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
2.2 สื่อหนังสือพิมพ์ 

 
 
 
 

3,800 

  
 

9,000 
 

 พ.ค.64 - 
มิ.ย.64 

รวมกิจกรรมที่ 2     
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,400 9,600 10,000  30,000 

 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด มีข่าวสาร
การศึกษาและกิจกรรม รายงานต่อ
สาธารณชน 

ติดตามและสรุปยอดจ านวนการ
ส่งข่าวสารของ สพป.เผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
 

แบบติดตาม และตารางตรวจ                  
ข่าวจากเว็บไซต์ 

2. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีทักษะการจัดท า
ข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ
เอกสาร และประชาสัมพนัธ์ในสือ่ออนไลน์ 

1) สอบถาม 
2) ติดตามและสรุปยอดจ านวน
การส่งข่าวสารของ สพป.เผยแพร่
ต่อสาธารณชน 

แบบสอบถาม 
 
 
 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  เครือข่ายประชาสัมพันธ์  ได้รับความรู้และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการสร้างภาพลักษณ์อันดี 
                   ขององค์กรในด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 7.2  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เข้าใจกระบวนการเผยแพร่ข่าวสารการศึกษา 
 7.3  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ บรรยายภาพข่าว และเผยแพร่ข่าวสู่สาธารณชนได้ 
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โครงการ  การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สนองนโยบาย สพฐ    ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
สนองนโยบายสพป. ข้อ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดหารจัดการศึกษา    
ผู้รับผิดชอบ        นายชัชวาล  อาราษฎร์ ,นางนันทิรา  เมตตา, นางนุชจนาถ  แฝงศรีจันทร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   มีนาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล 

 รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการมีการปรับปรุงและ
ยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจึงต้องมีการ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดรับกับนโยบายที่ส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จึงมีหน้าที่จะต้องด าเนินงานตาม 
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อสามารถตอบสนองต่อ
นโยบายได้อย่างครบถ้วน  โดยให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาตระหนักในการที่ต้องด าเนินการให้
ประสบผลส าเร็จโดยก าหนดให้มีผู้ก ากับ ดูแลตัวชี้วัด  และผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด โดยจัดท าแผนงาน
โครงการ  กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด  เพ่ือให้สามารถปรับปรุง  พัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  กลุ่มอ านวยการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
ได้ตระหนักและมองเห็นความส าคัญดังกล่าว  จึงได้ก าหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อน     
การด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือชี้แจงสร้างความเข้าใจ การด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ  และแนวทางด าเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 2.2 เพ่ือก าหนดให้ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดและผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด และจัดท าแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 
 2.4 เพ่ือมอบหมายให้รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับผิดชอบงานการปฏิบัติราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลัก/เจ้าภาพรองในการประสาน 
ก ากับติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 
 2.3  เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการรายงานผลด าเนินการ ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ผ่านระบบ KRS สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการได้ และแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 
 2.4  เร่งรัดด าเนินการตามตัวชี้วัดเพ่ือให้สามารถปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ   ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จ านวน 50 คน รายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดครบทุก
ตัวชี้วัด 
 2. เชิงคุณภาพ  ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดสามารถรายงานผลการด าเนินตามตัวชี้วัดครบถ้วนถูกต้อง
ตรวจสอบได้ และทันตามก าหนดเวลา 
4.กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
 1) จัดท าโครงการเสนอผู้บังคับบัญชา  
 2) เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายจาก สพฐ. 
 3) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลตัวชี้วัดและจัดท าปฏิทินการรายงานรอบที่ 1 และ 2 ด าเนิน        
การประชุม (ตามปฏิทิน) 
 4) ประชุมชี้แจงให้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 5) รายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดตามปฏิทินระยะเวลาที่ สพฐ. ก าหนด ทั้ง 2 รอบ การรายงาน
ในระบบ KRS   
 7) ได้รับการรับรองจาก สพฐ. ผ่านประเมินอย่างน้อยอยู่ในระดับมาตรฐานขั้นต้น 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  จ านวน 30,000 บาท  (งบประมาณสพป.)  ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมรับนโยบายจาก สพฐ. 
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับนโยบาย การประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการ ปีงบประมาณ 2564 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง   
- ค่าที่พัก  
- ค่าพาหนะ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

480 
1,600 
4,000 

   
มี.ค.2564 
 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะท างาน/ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัดระดับ
กลุ่มภารกิจ จ านวน 50 คน  จ านวน 1 วัน 
1. แต่งตั้งผู้รับผดิชอบในการก ากบัดูแลตัวช้ีวัด 
  2. ประชุมชี้แจงให้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
      -  ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 50 คน  
(50 คนx160 บาท x 2ครั้ง) 
      -  ค่าวัสดุในการด าเนินโครงการฯ  

  
 
 
 
 

16,000 
 

 
 
 
 

 
 

4,920 

  
 
 
 
มี.ค.2564 

กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการด าเนนิการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการ  
- การจัดท าข้อมูลรายงานและกรอกตัวช้ีวัด ตรวจสอบ
ตัวช้ีวัดตามค ารับรองและตามแผนการปฏิบัตริาชการ รอบ 
6 เดือน และ 12 เดือน ของ สพป. ผ่านระบบ KRS  

 
 
 
 
 

 
 
 

3,000 
 
 

 
 
 
 

 มิ.ย.64.- 
ก.ย.64 
 
 
 

                   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  25,080 4,920 - 30,000 
** หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การวัด ประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
-  ร้อยละ 100  ของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
สามารถรายงานผลการด าเนินตาม
ตัวชี้วัดครบถ้วนถูกต้องตรวจสอบได้ 
และทันตามก าหนดเวลา 

การรายงานระบบ KRS  แบบรายงานผลตาม
ด าเนินการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุง
สิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้าใจแนวทางด าเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ  
 7.2 ผู้รับผิดชอบรายงานผลด าเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงสิทธิภาพใน       
การปฏิบัติราชการ ผ่านระบบ KRS สามารถปฏิบัติตามกระบวนการได้ถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่ก าหนด
 7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ผ่านการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 
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โครงการ  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพป.   ข้อ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสุภาพร  จันฤาไชย, นางนนัทิรา  เมตตา ,นายชัชวาล  อาราษฎร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  2563  - 30 กันยายน 2564 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.หลักการและเหตุผล 
 การควบคุมภายใน หรือแบบการควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรับตรวจทุกคน
ควรตระหนักและให้ความส าคัญ เพราะเป็นพันธกรณีท่ีส าคัญ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วง
ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ 
 ดังนั้น การออกแบบควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และการติดตามผลการปฏิบัติตามแบบการควบคุม
ภายในรวมทั้งการประเมินอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบจุดอ่อน จุดแข็งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือน ามา 
ปรับปรุงแก้ไขให้หน่วยงานรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพกลุ่มอ านวยการได้ตระหนักและมองเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท ากิจกรรม นี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา และในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรู้ความสามารถเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
 2.2 เพ่ือให้หน่วยในสังกัดสามารถจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในได้ถูกต้อง
และจัดส่งรายงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 2.3 เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและพัฒนาตามแนวทางการควบคุมภายในของ
หน่วยงานที่มีรูปแบบการด าเนินการอย่างเป็นระบบ และได้มาตรฐานตามที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2  จ านวน  2  ครั้ง  
    3.1.1.1 ครั้งที่ 1 ในรอบ 6 เดือน (งวดสิ้นสุด 31 มีนาคม) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 
    3.1.1.2 ครั้งที่ 2 ในรอบ 12 เดือน (งวดสิ้นสุด 30 กันยายน) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 
2564จ านวน 25 คน 
  3.1.2 ประชุมชี้แจงครูผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษา ๆ ละ 1 คน จ านวน 165 คน และ
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 190 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ   
  3.2.1 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สามารถ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ สรุปภาพรวม และจัดท าแบบรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในได้อย่าง
ถูกต้อง และทันตามก าหนดระยะเวลา มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
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  3.2.2 ครูรับผิดชอบในระดับสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์และสามารถจัดท าแบบรายงาน
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง และทันตามระยะที่ก าหนด 
  3.2.3 บุคลากรผู้รับผิดชอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้มีศักยภาพ
ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
4. กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ 
  4.1 ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายใน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน 2 ครั้ง 
  4.2 ประชุมครูผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 165 คน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับ  
สพป.กาฬสินธุ์ เขต  2 จ านวน 25 คน รวมเป็น 190 คน 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
1.วางแผน (Plan) 1.จัดท าโครงการเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดท าปฏิทินการปฏิบตัิงาน

ตามโครงการ 
2. เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายจาก สพฐ. 
3. ประชุมคณะท างานเพื่อก าหนดเนื้อหาสาระ 

พฤศจิกายน  2563 
 

   เมษายน  2564 

2.ด าเนินการ (Do)  ด าเนินการประชุม(ตามปฏิทิน) 
1.ประชุมเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบภายใน สพป.กส.2 จ านวน 2 ครั้ง 
2.ประชุมครผูู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 165 คน และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.กส. 2 จ านวน 25 คน รวมเป็น 190 คน 

 
1 พฤศจิกายน 2563 -   
30 กันยายน  2564 

3.ตรวจสอบ (Check) จัดท ารายงาน ทุกครั้งท่ีมีประชุม 
4.ประเมินผล 
รายงาน(Action) 

1.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 165 โรงเรียน สามารถ
จัดท ารายงานการควบคุมภายในทนัตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2.ร้อยละ100 ของเจ้าหน้าท่ีใน สพป.กส.2 สามารถจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย และระดับหน่วยรับตรวจได้ถูกต้อง 

 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  จ านวน 40,000 บาท  ( งบประมาณ สพป.)  ดังนี้ 

 
  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 
สถานที ่

ด าเนินการ 
ค่าตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 
ประชุมเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบภายใน สพป.กส.2 
จ านวน 25 คน จ านวน 2 ครั้ง 
  -ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวนั (ข้าวกล่อง) 
 25 คน .x110 บาท x2 
  กิจกรรมที่ 2 
ประชุมครผูู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาจ านวน 165 คน 
และเจา้หน้าท่ีผูร้ับผดิชอบระดับ สพป.จ านวน 25 คน  รวม 
190 คน 
-ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน (190 คนx160 บาท) 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 
-ค่าตอบแทนประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
1,100 

 
 
 

5,500 
 
 
 
 
 

30,400 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
พฤศจิกายน
2563 – 
กันยายน 
2564 

รวมงบประมาณรวมท้ังสิ้น 4,100 35,900  40,000 
หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล 
5.1 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 168 
โรงเรียน สามารถจัดท ารายงานการควบคุม
ภายในทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
5.2 ร้อยละของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สามารถ
จัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงาน
ย่อย และระดับหน่วยรับตรวจได้ถูกต้อง 

 1.สังเกต 
 2.สัมภาษณ์ 
 3.สอบถาม 
 4.การรายงาน 

1.แบบสังเกต 
   2.แบบสัมภาษณ์ 
  3.แบบสอบถาม 
 4.แบบรายงาน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สามารถวิเคราะห์
เปรียบเทียบ สรุปภาพรวม และจัดท าแบบรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้องและ 
ทันตามก าหนดระยะเวลา มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 2. ครูผู้รับผิดชอบในระดับสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์และสามารถจัดท าแบบรายงานติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง และทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 3. บุคลากรผู้รับผิดชอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีศักยภาพในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
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โครงการ  การติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงาน   
   เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560   
                                ประจ าปี พ.ศ. 2564 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ                                                  
สนองนโยบาย สพฐ.      ด้านประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพป. ข้อ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายชัชวาล  อาราษฎร์, นางนันทิรา  เมตตา, นางสาววีรณา  ละครมูล   
ระยะเวลาด าเนินการ     1  ตุลาคม 2563 – 30  กันยายน  2564 

1. หลักการและเหตุผล 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาอยู่ภายใต้การก ากับ  ดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท ามาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในปี พ.ศ. 2551 
ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นฐานในการจัดการศึกษา และใช้เป็นหลัก
เทียบเคียงส าหรับการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้มาตรฐานในการประเมินตนเอง และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและพัฒนาผลการด าเนินของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งต่อมาได้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560  ตามล าดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและบทบาทภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในปัจจุบัน รวมทั้งเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ใช้ประเมินในการพัฒนาการบริหารและการ
จัดการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   2.2 เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประกอบด้วย  3 มาตรฐาน และ 12 ตัวบ่งชี้  17 ประเด็นพิจารณา ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน  

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
            ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และประเด็นพิจารณา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จ านวน 60 คน  

3.2 เชิงคุณภาพ 
          บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่เข้าร่วมประชุม 
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เชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจในการรายงานข้อมูลตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งการติดตามและขับเคลื่อนการด าเนินงานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสามารถใช้เครื่องมือทางการบริหารจัดการตามภารกิจร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 
 4.1 จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 4.2 จัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ                  
จัดท านโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 4.3 จัดประชุมการติดตามและประเมินผลการรายงานข้อมูลตามแบบติดตามและประเมินผลการ
สรุปผลการรายงานข้อมูลประชุมสรุปผลการรายงานข้อมูล 
 4.4 จัดประชุมสรุปผลการรายงานข้อมูล 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. วางแผน (Plan) 1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อ
น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

มกราคม 2564  
 

นางนันทิรา  เมตตา 
นางสาววีรณา  ละครมูล   

2. ด าเนนิการ (Do) 1. จัดประชุมชี้แจงการด าเนนิงาน 
2. จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์รวบรวมข้อมูล
และสรุปผลการด าเนินงาน 
3. จัดประชุมการติดตามและประเมินผล
การรายงานข้อมูลตามแบบติดตามและ
ประเมินผลการสรุปผลการรายงานข้อมูล
ประชุมสรปุผลการรายงานข้อมูล 
4. จัดประชุมสรุปผลการรายงานข้อมูล  

 เมษายน 2564 
 

นางนันทิรา  เมตตา 
นางสาววีรณา  ละครมูล   

3. ตรวจสอบ
(Check) 

การติดตามและประเมินผล สิงหาคม 2564 นางนันทิรา  เมตตา 
นางสาววีรณา  ละครมูล   

4. ประเมินผล
รายงาน (Action) 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2564 นางนันทิรา  เมตตา 
นางสาววีรณา  ละครมูล   
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5. กิจกรรมรายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน  30,000 บาท  (งบประมาณสพป.)  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงการด าเนินงานติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประชุมเพื่อทบทวนคู่มือการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานเขตพื้นท่ี สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน  50 คน x160x1วัน  
- ค่าวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 

 
 
 
 

8,000 
 

  

กิจกรรมที่ 2 การติดตามและประเมินผลการรายงานข้อมลูตามแบบติดตาม
และประเมินผล 
 ประชุมติดตามและประเมินผลการรายงานข้อมลูตามแบบติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา                    
พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน                                                
จ านวน 50 คน x160x1วัน  
- ค่าจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
8,000 

 

 
 
 
 
 

 
 

3,000 

 

กิจกรรมที่ 3 การสรุปผลการรายงานข้อมลู 
ประชุมสรุปผลการรายงานข้อมลูตามแบบตดิตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน                                            
จ านวน 30 คน x160x 1 วัน  
- ค่าจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
4,800 

 

 
 
 
 
 

 
3,200 

 

รวม 3,000 20,800 6,200  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (สามหมืน่บาทถ้วน) 30,000  

ขออนุมัติ ถั่วจ่ายทุกรายการ 

   6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล/ประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้วัด/ประเมินผล 

6.1 ผลผลิต(Out puts) 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท้ัง 3 มาตรฐาน 

 
เกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

 
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

6.2 ผลลัพธ์(Out comes) 
- ผลการประเมินตนเองผา่นเกณฑม์าตรฐานส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2564 อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

 
ตรวจสอบข้อมลูผลการ
ด าเนินงานให้มีความถูกต้อง 
และครบถ้วน 

 
แบบประเมินผลการด าเนินงาน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และมีข้อมูลผลการด าเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี
มากขึ้นไป 

 

 

 
 
 
 
 
.  
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โครงการ   ส านักงานน่าอยู่ น่าท างาน 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ  ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนาธรรม 
สนองนโยบาย สพฐ.           ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพป.  ข้อ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายชัชวาล  อาราษฎร์, นางนันทิรา  เมตตา, นางสาววีรณา ละครมูล และ 
                                          นายชาติชาย  ภูกาสอน    
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นศูนย์กลางในการติดต่อราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
เป็นแบบอย่างในการการพัฒนาส านักงานให้เข้มแข็ง น่าอยู่ น่าท างาน จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งเป็น
กิจกรรมต่อยอดกิจกรรม  5  ส  เป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนา
บริบทสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกส านักงาน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับ
บริการมีความพึงพอใจ  มีความสุขในการท างาน  โดยการอ านวยความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อราชการ ท าให้เกิดภาพรวมที่ดี ภายใต้ค าขวัญ ที่ท างาน สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา ทั้งนี้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เพ่ือให้การด าเนินงานการพัฒนาปรับปรุงบริบทของ
ส านักงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงจัดท าโครงการส านักงานน่าอยู่ น่าท างาน ขึ้น  

2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของส านักงาน ทั้งภายในและภายนอก ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ มี
ความร่มรื่น มีบรรยากาศเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่สร้างความเดือดร้อน
ให้แก่ชุมชน 
 2. เพื่อรักษามาตรฐานส านักงานให้มีความปลอดภัย เป็นส านักงานน่าอยู่ น่าท างาน ผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
3.เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ ส านักงานให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นภาพลักษณ์ที่ดี  
  2) ปรับปรุง ซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอกอาคารส านักงาน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  มีโครงสร้างที่แข็งแรงมั่นคง        
สะอาด  เรียบร้อย มีความร่มรื่น  มีบรรยากาศเอ้ือต่อการปฏิบัติงานและผู้รับบริการสร้างความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ และบุคลากรทุกคนมีความสุขในการปฏิบัติงาน 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.วางแผน(Plan) 1. ส ารวจพืน้ที่จะด าเนนิตามโครงการต่างๆ  
2. จัดท าโครงการเสนอผูบ้ังคับบัญชา 
3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

ตุลาคม  2563 
 

นายชาตชิาย  ภูกาสอน 

2.ด าเนินการ(Do) 1. ด าเนินงานตามแผนที่วางไว ้
2. ประชุมคณะท างานตามค าสัง่ที่แต่งตั้งฯ 

พฤศจิกายน 
2563-  กรกฎาคม 
2564 

นางสาววีรณา  ละครมูล 
นายชาตชิาย  ภูกาสอน 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

การติดตามและประเมินผล สิงหาคม 2564 
 

นางนันทิรา  เมตตา 
 

4.ประเมินผล 
รายงาน(Action 

1.ร้อยละ 100  ของผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ 
พอใจการด าเนินงานตามโครงการมีความสุขในการ
ท างาน    
2. สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 2 เป็นส านักงานน่าอยู่  
น่าท างาน 

กันยายน 2564 นางสาววีรณา  ละครมูล 
นางนันทิรา  เมตตา 
 
 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 150,000 บาท ( งบประมาณ สพป.) ดังนี้ 

  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา

สถานที่
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 1 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา 
บริเวณโดยรอบส านักงานฯ 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดท าจุด Check in ภายใน 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 

กิจกรรมที่ 2 
-ปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมชั้น 1 
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ผ้าปูโต๊ะ 

  
20,000 
 
30,000 
 
 
 
100,000 
 

  1 ตุลาคม
2563 – 
พ.ย. 2563 
 
 
 
เม.ย.64-
มิ.ย.64 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 150,000  
หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัด ประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือเครื่องใช้ 

ผลผลิต 
ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในส านักงาน 
ผลลัพธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
สะอาด เรียบร้อยน่าอยู่ น่าท างาน ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ และบุคลากรทุกคนมีความสุขในการปฏิบัติงาน           

 
สอบถามความ

พึงพอใจ 
 
สอบถามความ

พึงพอใจ 

 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทั้งภายในและภายนอก มีความสะอาด
เป็นระเบียบ มีความร่มรื่น มีบรรยากาศเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
        7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีมาตรฐานความปลอดภัย                     
เป็นส านักงาน  น่าอยู่  น่าท างาน ผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
        7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีภาพลักษณ์ท่ีดี และการให้บริการที่ดี
กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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โครงการ  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
สนองนโยบายสพฐ.  ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์สพป. ข้อ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ ,นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์, นางสาวสุกัลญา  ภูผิวโคก 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม 2564  - กันยายน 2565  

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เห็นความจ าเป็นที่จะต้องน า 
แนวปฏิบัติจากกฎกระทรวงและแนวทางการพัฒนาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด   
มาขยายสร้างความเข้าใจตรงกัน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 ซึ่งทุกโรงเรียนในสังกัด จึงเป็นเป้าหมายส าคัญในการด าเนินการที่เข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมของ 
ทุกฝ่าย การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องยั่งยืน  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มารับบริการพร้อม
เตรียมรับการประเมินภายนอก อนึ่ง การประกันคุณภาพภายนอก ที่ได้มีการประเมินตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 
เป็นต้นไปซึ่งโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องจะต้องทราบมาตรฐานการประเมินภายนอกและแนวทางการเตรียมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกโดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ สมศ.มีการก าหนด มาตรฐาน 
หลักเกณฑ์วิธีการการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกใหม่ และเพ่ือให้การด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุผลส าเร็จ และเตรียมพร้อมในการรับการประเมินรอบสี่ จ าเป็นต้องมีการ
ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง มีการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เกี่ยวข้องที่จะเป็น
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ของการประเมินแนวใหม่ สามารถติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยด าเนินการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
อย่างเป็นระบบ จึงได้จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างความ รู้ความเข้าใจ ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2560 เพ่ือให้โรงเรียน มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน ในการการก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาควบคุม ตรวจสอบและส่งเสริม สนับสนุน การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพศึกษาของแต่ละระดับการศึกษา  และสามารถสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง 
SAR รายงานต่อต้นสังกัดได้ครบถ้วน ทันเวลา 
 2.3 เตรียมสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.  
 2.4 เพ่ือสังเคราะห์ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศใน
ระดับเขตพ้ืนที่ 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564   

          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 หนา้ 169

  

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
   เชิงปริมาณ ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน  165 คนและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา จ านวน  165 คน รวมทั้งหมด จ านวน  330  คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  มีการก าหนดค่าเป้าหมาย
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มีการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพมีรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  และพร้อมรับการประเมินภายนอกจากหน่วยงานภายนอก  
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ การจัดท า 
SAR และแนวทางและการประเมินภายนอก 
 4.2 การสังเคราะห์ SAR ของโรงเรียนในสังกัด ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.3 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ประเมินภายนอก 
   

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น   จ านวน 40,000  บาท (งบประมาณสพป.) ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วันเวลา

สถานที่
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

1.กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริมการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างมีระบบทุกโรง  โดยประชุมเชิงปฏิบัตกิารสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ในประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 
การจัดท ารายงานประจ าปี SAR และแนวทางและการ
ประเมินภายนอก  รายศูนย์ฯ 9 ศูนย์ฯ  2 รุ่น 
รุ่นที่ 1  ค่าอาหารวา่ง ผู้บริหารโรงเรียน 165 คน ค่าอาหารว่าง  
(165x30) เป็นเงิน 
รุ่นที่ 2 ครูผู้สอน  165 คน  ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน 
(165x110)  เป็นเงิน  

 
 
 

 
 
 
 
 

4,950 
 
 

18,150  

 
 
 

  
 
 
เม.ย. 64 

กิจกรรมที่ 2   การสังเคราะห์  SAR  ของโรงเรียนในสังกัด ใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสรปุรายงานรูปเล่ม SAR   
-ค่า อาหารว่าง  อาหารกลางวันของคณะด าเนินงานสังเคราะห ์
SAR จ านวน  15  คน 2 วัน  (15x110x2)เป็นเงิน 

 
 

 

 
 
 

3,300 

   
เม.ย. 64 

กิจกรรมที่ 3   ประชุมปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินภายนอกและการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และให้
ความช่วยเหลือโรงเรียนที่รับการประเมินภายนอก  
-ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ของผู้บริหาร จ านวน 60 
ครูผูส้อน  55  คน  รวม 115 คน 1 วัน (115 x110) เป็นเงิน 
-ค่าวัสดุ ในการจดัท าเอกสารประกอบการประเมิน 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

12,650 

 
 
 
 
 

950 

  
 
มิ.ย. 63 

รวม  39,050 950   
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 40,000   

  (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
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6. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
วิธีวัด 

ประเมินผล 
เครื่องมือวิธีวัด 

ประเมินผล 

1. ผู้บริหารโรงเรียน  ครู ทุกโรงได้รับการพัฒนาการประเมิน
แนวใหม่ทุกคน 

2. สถานศึกษาทุกแห่งได้รบัการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และมี
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

3. สถานศึกษามีการจัดระบบการประกันที่เข้มแข็งเป็น
ปัจจุบนั มีความพร้อมในการประเมินภายนอกรอบ 

 
สังเกต   
สัมภาษณ ์
 สอบถาม 
แบบรายงาน SAR 

-เครื่องมือประเมินมาตรฐาน 
ประกันคุณภาพฯ 
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและด าเนินการอย่างยั่งยืน 
ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2560         
ในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง  
 7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีรายงานการสังเคราะห์SAR  
มีข้อมูลสารสนเทศ ปรับปรุงพัฒนาการศึกษาและการก าหนดนโยบายของส านักงานเขตต่อไป 
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โครงการ  พัฒนาและขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   
นโยบาย สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ สพป.  ข้อ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จุดเน้น โรงเรียนคุณภาพ 5ดาว/ 
   ห้องเรียนคุณภาพ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ ,นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์ , นางสาวสุกัลญา  ภูผิวโคก 
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤษภาคม 2564  - กันยายน 2565  

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่งเป็น
น โยบ ายที่ สอดรับกับ ค ากล่ าวที่ ว่ า  “จะไม่ทิ้ ง ใค รไว้ข้ างหลั ง”  โดยมุ่ ง เน้ นการพัฒ นาโรงเรี ยน 
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมี
โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ  
การเรียนรู้ ผู้บริหารและครูมีความพร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ 
ให้มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหารการจัดการสถานศึกษา  
ของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้
จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จ าเป็นต่อการธ ารงตน ด ารงชีวิตใน
การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วม
และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตร
หลานเข้ามาเรียน น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่
เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพโดยในปีงบประมาณ 2562 
จะเริ่มด าเนินการขับเคลื่อนในโรงเรียนประถมศึกษา ระดับต าบลก่อน และปีงบประมาณ 2563 พัฒนาไปสู่
โรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับอ าเภอ โรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ (Stand Alone) ตามล าดับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนา
การศึกษาไทยในเชิงระบบอย่างแท้จริง 
 โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการจัด
การศึกษาได้รับมอบหมายนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้บรรลุตามเป้าหมาย เร่งด าเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรมและมีความ
ยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
ด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป 
 ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  เห็นความจ าเป็นดังกล่าวจึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล 
 

2. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือสร้างความเข้าใจ แนวทางด าเนินการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2แก่นักเรียน และชุมชนอย่างม่ันคง และยั่งยืน 



แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564   

          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 หนา้ 172

  

 2. เพื่อพัฒนาให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทั้งสมรรถนะ 
ศักยภาพ มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ตามบริบท
โรงเรียนและสภาพปัจจุบัน 
 3. เพ่ือปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเสริมสร้าง คุณธรรม  
จริยธรรมและจิตสาธารณะ 
 4. เพ่ือด าเนินการ พัฒนาคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการการ
บริหารจัดการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 5.เพ่ือเป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสระบบประเมิน ( ITA) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัยเป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพของชุมชน 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ  
  ครู ผู้บริหารและ นักเรียน โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  จ านวน  44+1 โรงเรียน 
. ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ เป็นโรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรม การบริหาร การเรียนการสอน  เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มี
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA)  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพและ
สุขภาพอนามัยเป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน เชื่อมั่นของ
ชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
4.   กิจกรรมการด าเนินการ 
 1. การด าเนินงาน นิเทศ ก ากับ และติดตาม ตามมาตรฐาน จุดเน้น โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 2. การด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการ/ ด้านอาชีพ (1 ครู/ผอ.1 โรงเรียน 
 1 นวัตกรรม) 
   3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ITA online   
5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 2,500  บาท  (งบประมาณ สพป.)   ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วันเวลา

สถานที่
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

กิจกรรมที่  1 ประชุม ช้ีแจงให้แนวทาง การ ขับเคลื่อน การด าเนินงานตาม
มาตรฐาน จดุเน้นโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล ส่งเสริม การด าเนนิการ
พัฒนาและส่งเสรมิการศึกษา ด้านวิชาการ/อาชีพ (/ผอ.1 นวัตกรรม)  
-. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ITA online  
จ านวน  44  โรง  
ค่าอาหารว่าง  ประชุม 50 คน (50 x40) เป็นเงิน  

 
 
 

 
 
 
 
 

2,000 

 
 
 

  
มิ.ย.63 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศก ากับติดตาม การด าเนินงานโรงเรยีนคุณภาพประจ า
ต าบล 

500     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 500 2,000 2500 
(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
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6. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 

1.ครู  ผู้บริหาร ครโูรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล พัฒนา
ขับเคลื่อนนโยบาย ตามกรอบมาตรฐาน จุดเน้น ของ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เกดิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล เป็นพ้ืนท่ีนวัตกรรมการ
พัฒนาโรงเรียนใหเ้กิดคณุภาพของต าบล ชุมชน 
3. โรงเรียนคณุภาพประจ าต าบลทุกโรงเรียน ได้รับการ
ประเมินและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ITA online   

-สังเกต /สอบถาม 
-การปฏิบัติกิจกรรม 
- น าเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน 
-รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าป ี

-แบบประเมิน
มาตรฐานโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
-แบบสอบถาม 
-แบบสัมภาษณ ์
 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล แนวทาง
ด าเนินการขับเคลื่อน โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและชุมชนอย่างมั่นคง และยั่งยืน 
 2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ มีความคิด
สร้างสรรคแ์ละความสามารถในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ตามบริบทโรงเรียนและสภาพ
ปัจจุบัน 
 3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเสริมสร้าง คุณธรรม  
จริยธรรมและจิตสาธารณะ 
 4. การด าเนินการ พัฒนาคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการการ
บริหารจัดการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการบริหารจัดการและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
 5. เขตพ้ืนที่การศึกษามีสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสระบบประเมิน (ITA) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัยเป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพของชุมชน 
 6. เขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนคุณภาพ ในการพัฒนา และมีพ้ืนที่นวัตกรรม  
ของผู้บริหาร ครูผู้สอน  นักเรียนที่ใช้ในการปรับปรุง  พัฒนาอย่างเป็นระบบสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
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โครงการ  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  (ก.ต.ป.น.)  
   ปีงบประมาณ 2564 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
สนองนโยบายสพฐ. นโยบายที่ 3 ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ สพป.  ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ผู้รับผิดชอบ  นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์ นายสุพรรณ  ธรรมแนบจิตร 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

1.  หลักการและเหตุผล 
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 20 วรรค 3  
ก าหนดบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ 
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
   จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
และนิเทศการศึกษายังไม่ครอบคลุมทั่วถึงตามกรอบภาระงานรอบด้านทุกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไม่เป็นที่พึงพอใจเพ่ือเป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 จึงจัดท ากิจกรรมนี้ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพป.กาฬสินธุ์  
เขต 2 ได้มีการประชุม การอบรมพัฒนาตนเอง และด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
    2.  เพ่ือศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบันปัญหาและก าหนดแนวทาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด 
   3. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
  4. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษาในสังกัด 
  5 เพ่ือมีข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

3.  เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
   1. ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษารวม 10 ครั้ง / ปี 
   2. ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป ี
   3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัดอย่างน้อย  
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
   4. สรุปรายงานผลการศึกษาข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงาน 1 ครั้ง / ภาคเรียน 
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 เชิงคุณภาพ 
   1.  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาทุก
คนมีความรู้ความเข้าในบทบาทหน้าที่ มีทักษะ มีนวัตกรรม และมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานสนับสนุน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  2.  ผู้บริหารและครูร้อยละ 100 ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และข้อเสนอแนะ เทคนิควิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
  3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

4.กิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมคณะกรรมการ มกราคม 2564 นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์และคณะ 
พัฒนาคณะกรรมการและบุคลากรศึกษานิเทศก์ เม.ย.2564-มิ.ย.2564 นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์และคณะ 
น าแผนสู่การปฏิบัติตรวจเยี่ยม ประเมินและ
สรุปผล 

ก.พ.2564-ก.ย.2564 นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์และคณะ 

5.  รายละเอียดและการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน  160,000  บาท   (งบประมาณสพป.) ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

1. ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 9 คร้ัง/ปี 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
     (2,000 x 7 x 1) 
    (1,600 x 7 x 7) 
  - ค่าอาหารและอาหารวา่ง  (160 x 7 x 25) 

  
 
14,000 
78,400 
28,000 

 
 
 
 
 

 มกราคม 
2564 

รวมกิจกรรมที่ 1  120,400    
2. พัฒนาศักยภาพการนิเทศ ก.ต.ป.น.และคณะ
ศึกษานิเทศก์  ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก ( 1,100 x 25)  

 27,500   เม.ย.2564-
มิ.ย.2564 

รวมกิจกรรมที่ 2  27,500    
3. นิเทศ ติดตาม ภาคเรียนละ 1 คร้ัง รวม 2 คร้ัง 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 x 9 x 2) + (1 x 270 x 2)  
   - ค่าพาหนะ (9 x 300) 

  
4,860 
2,700 

  ก.พ.2564-
ก.ย.2564 

รวมกิจกรรมที่ 3  7,560    
4. ประชุมสรุป ผลการนิเทศ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง  
รวมปีการศึกษาละ 2 คร้ัง 
- ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวนั (160 x 10 x 2) 

  
 

3,200 

 
 

1,340 

 เม.ย.64-ก.ย.
64 

รวมกิจกรรมที่ 4  3,200 1,340   
รวมกิจกรรม 1 + 2 + 3 + 4  158,660 1,340   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 160,000 
หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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6.  การประเมินผล 
  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดประเมินผล เครื่องมือวัดประเมินผล 
1. จ านวนคร้ังทีป่ระชุม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 1. ตรวจสอบ 1. รายงานการประชุม 
2. ร้อยละของจ านวนโรงเรียนทีไ่ด้รับการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

2. สอบถาม/
ตรวจสอบ 

2. แบบสอบถาม/ส าเนา
สมุดนิเทศ 

3. ร้อยละความพงึพอใจของผู้บริหารและคณะครู 3. วัดความพงึพอใจ 3. แบบวดัความพึงพอใจ 
4. จ านวนคร้ังของการรายงานสรุป/แผนการ
ด าเนินงานของ ก.ต.ป.น. 

4. ตรวจสอบ 4. เอกสารรายงาน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน
มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีทักษะ มีนวัตกรรม และมีเครื่องมือในการปฏิบัติงาน สนับสนุน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2  ผู้บริหารและครู ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และข้อเสนอแนะ เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 7.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564   

          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 หนา้ 177

  

โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา   
   (กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพป. ข้อ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายเคน  อาจดวงดี, นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน, นางสาวอรทัย  หาระทา 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในค าแถลงนโยบายของรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้ก าหนดนโยบายของรัฐบาล 11 ด้าน โดยก าหนดเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดินใน“ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดให้
มี “โครงการโรงเรียนสุจริต”(Upright School) ซึ่งเป็นนโยบายในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ    
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ตลอดจนความโปร่งใสในการบริหารจัดการในภาครัฐ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ตระหนักในความส าคัญของคุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ให้เป็นไปตามแนวทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด และสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลากรให้เห็น
ความส าคัญของความซื่อสัตย์ มีวินัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงได้จัดท า
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต) 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความส าคัญ
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานทุกระดับ  มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม                 
และค่านิยม  ในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานทุกระดับ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2.4 เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
3. เป้าหมาย 
      3.1 ด้านปริมาณ 
   1) นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรการศึกษาในทุกโรงเรียนทุกคน 
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 2) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ทุกคน 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
           1) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีความรู้ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 2) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
           3) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
 4) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
 5) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 

4. ข้ันตอนและวิธีด าเนินงาน  
 4.1 ทบทวนวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่ผ่าน
มา เพ่ือน ามาประกอบในการจัดท ามาตรการ/ แผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ  
       4.2 จัดท าโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน” โดยเน้นย้ าเรื่อง ดังนี้ 
  4.2.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  4.2.2 การอ านวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ 
  4.2.3 การใช้ชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        4.3 ยกย่อง เชิดชูเกียรติ กลุ่มงานและศูนย์เครือข่าย ที่ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริธรรมและ
จรรยาของข้าราชการ  
 4.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ    

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน 200,000  บาท  (งบประมาณสพฐ.) ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 

สถานที่
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

กิจกรรมที่1 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสร้างความเข้าใจ 

 30,000   เม.ย.64 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลกรของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและยกระดับผลการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1. สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 
2. สร้างจิตส านึกสาธารณะ 
 
 

 100,000   มิ.ย.64 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 

สถานที่
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 3 ด าเนินงานเตรียมรับการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประจ าปีงบ ประมาณ 2564 
1. เสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชนส์่วนร่วม 

  
20,000 

 

  มิ.ย.64 

กิจกรรมที่ 4 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบ 
ประมาณ 2564 
1. กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online 
2. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์หนว่ยงานของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
3. กิจกรรมการประเมิน ITA ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  
 
 

10,000 
10,000 

 
10,000 

  ก.ค.64 

กิจกรรมที่ 4  สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ  20,000    
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  200,000 200,000 

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด ประเมินผล 

1. การติดตามการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ของโรงเรียนในสังกัด 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2   
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
2. การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน  ของ
โรงเรียนในสังกัดสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน  ของสพป.
กาฬสินธุ์ เขต 2 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 

1. การติดตามการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
2. แบบติดตามแบบส ารวจความคิด
เห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) 
3. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment : 
IIT) 
 

-แบบประเมิน 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่
การปฏิบัติเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 7.2 นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 7.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ของโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
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โครงการ  ประชุมผู้บริหารโรงเรียน และประชุมรองผู้อ านายการ ผู้อ านวยการกลุ่มในสังกัด 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ ประเด็น ที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สนองนโยบาย สพฐ.      ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพป.   ข้อ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ                นายชัชวาล  อาราษฎร์,  นางนันทิรา เมตตา,  นางสาวณัฎฐานุช  ทองภู   
รายะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 การประชุมมีบทบาทส าคัญท้ังในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการศึกษา การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เป็นผลมาจากการบริหารขององค์กรทางการศึกษามาวิเคราะห์
ปัญหา ก าหนดแนวนโยบายการบริหารและการวางแนวทางด าเนินการอันมีผลส าคัญต่อความส าเร็จ หรือความ
ล้มเหลวขององค์กร  บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาภาวะผู้น าในทุกระดับ มีความรับผิดชอบ มีความ
เป็นมืออาชีพ เป็นผู้น าทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจน าการเปลี่ยนแปลงยึดหลักคุณธรรม การประชุม 
จึงมีบทบาทส าคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 จึงได้ก าหนดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการ ระเบียบ แนวปฏิบัติราชการ 
 2.2  เพื่อเร่งรัด ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการของโรงเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 
 2.3  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
 2.4  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น หาเหตุผล ข้อตกลง แก้ปัญหา และการ
ตัดสินใจร่วมกันในการพัฒนาองค์กร 

3.  เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 
  จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 167 โรงเรียน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งสิ้น 200 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษา 
  2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีทักษะในการคิดวิเคราะห์น าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับทราบปัญหา/อุปสรรค  
ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและแก้ปัญหาในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
  4. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ประสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่ม รวมทั้งสิ้น 4 ครั้งต่อปี 
 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. วางแผน (Plan) 1. เสนอโครงการและการขออนุมัติ
โครงการประชุม 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2563  
 

นางสาวณัฎฐานุช  ทองภู 

2. ด าเนินการ (Do) 1. ขออนุมัติงบประมาณจัดการประชุม 
2. จัดประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 200 คน 

2 เดือน/1 ครั้ง นางสาวณัฎฐานุช  ทองภู 

3. ตรวจสอบ
(Check) 

จัดท ารายงานการประชุม 2 เดือน/1 ครั้ง นางสาวณัฎฐานุช  ทองภู 

4. ประเมินผล
รายงาน (Action) 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 
2564 

นางสาวณัฎฐานุช  ทองภู 

5. กิจกรรมรายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน  120,000 บาท (งบประมาณ สพป.) ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย วัน เวลา
สถานที่

ด าเนินการ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

กิจกรรมที่  
ประชุมประจ าเดือนผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และผู้อ านวยการกลุ่ม  
เดือนละ 1 ครั้งรวมทั้งสิ้น 4 ครั้งต่อปี 
2.1 ค่าอาหารว่าง (200×30×4) 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน(200×100×4) 
2.3 ค่าจัดท าป้าย (1,000x4) 
2.4 ค่าจัดท าเอกสาร200 ชุด /4 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
24,000 
80,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 
12,000 

 
 
 

 
ตุลาคม  2563 

ถึง 
กันยายน  2564 

 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  104,000 12,000 120,000 
 

หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการวัด ประเมินผล เครื่องมือวัด ประเมินผล 

6.1 สามารถจัดการประชุมได้ร้อยละ 90  
6.2 สามารถลดปัญหาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

- บัญชีลงเวลา 
- รายงานการประชุม  
- การสังเกต 

- บัญชีลงเวลา 
- รายงานการประชุม  
 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2   
      7.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 
      7.3 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
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โครงการ  การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และการสอบคัดเลือกบุคคล 
                               และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
                               ต่าง ๆ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ        การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สนองนโยบาย  สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพป. ข้อ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายเคน  อาจดวงดี ,นายประดิษฐ์  สีเล  ,นางสาวธัญลักษณ์  ภูสง่า  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2563 – กันยายน  2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

 ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในสถานศึกษา ต าแหน่งครู เป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญและถือว่า
มีบทบาทมากที่สุดในการพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อ 
เด็กนักเรียนในอนาคต  ต าแหน่งครู สายงานการสอน เป็นต าแหน่งที่ต้องคลุกคลีอยู่กับเด็กนักเรียนและใกล้ชิด
กับเด็กนักเรยีนตลอดทั้งวันการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  จึงเป็นวิธีการหนึง่ที่สามารถสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่เพ่ือมาพัฒนา
การศึกษาให้ก้าวทันกับสภาวะปัจจุบันตามนโยบายการจัดการศึกษาของภาครัฐต่อไปและอีกประการหนึ่งการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือมาท างานธุรการแทนครูในโรงเรียน  โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคัดกรองบุคคลที่มี
ความรู้  ความสามารถ และสามารถท างานแทนครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการของโรงเรียนได้ ซึ่งจะท าให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  ประกอบกับศึกษานิเทศก์  เป็นต าแหน่งที่มี
ความส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการในเรื่องหลักสูตรหลักการจัดการศึกษา  จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา 
เนื้อหาสาระการจัดการศึกษา และสื่อการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมต่าง ๆ การ
พัฒนาในสถานศึกษาทุก ๆ ด้านจะประสบผลส าเร็จได้ต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง  
โครงการต่าง ๆ  หรือเรื่องที่มีความส าคัญยิ่ง  อาจเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่
หน่วยงานได้ก าหนดไว้  หรือไม่ส าเร็จตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้  หากไม่มีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2  จึงมีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ซึ่งจะท าให้การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ของสถานศึกษาเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  และเป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
2.วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ 
 2) เป็นการเลือกสรรหาบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  เพื่อให้ได้มาซึ่งครูพันธุ์ใหม่ที่สามารถ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ 
 3) เป็นการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้  ความสามารถ   
เพ่ือเป็นผู้น าในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือตัวชี้วัดตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดไว้ 
 4) เป็นการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใฝ่รู้  และมีความ
สนใจที่จะพัฒนาการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้ก าหนดไว้ 
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3.เป้าหมาย   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2  มีบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้  
ความสามารถ  เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะปฏิบัติ 
4.ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 พฤศจิกายน 2563  ถึง  30  กันยายน  2564 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ (จ านวน 100,000)  งบประมาณ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

อ่ืนๆ 

1.การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์  
2.การสอบแข่งขันพนักงานราชการ  ครูอัตราจ้าง
ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ หรือลูกจ้างชั่วคราว 
พนักงานจ้างเหมาบริการ  ลูกจ้างประจ า  เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตาม ว 12  
3.การสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
4.การสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็น
ธุรการแทนครูธุรการในโรงเรียน 

12,000 
 
 
 

9,000 
 
 

 
24,000 

 
 

24,000 

6,000 
 
 
 

4,000 
 
 
 

3,000 
 
 

3,000 
 

- 
 
 
 

5,000 
 
 
 

5,000 
 
 

5,000 
 

 พ.ย. 63- 
ก.พ 64 

 
พ.ย. 63- 
ก.พ 64 

 
 
 

มี.ค. 64- 
ก.ย. 64 

 
ส.ค. 64- 
ก.ย.64 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,000 16,000 15,000  100,000 
หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ (ก าหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้) 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด การวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

สพป.กาฬสินธุ์  เขต 2  มีบุคลากรครบ
ตามต าแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตราก าลัง
ที่ได้รับการจัดสรร 

- สอบข้อเขียน 
- แบบประเมินสมรรถนะ หรือแบบ
ประเมินภูมิหลัง 
- สัมภาษณ์ 

1. แบบทดสอบ 
2. แบบสัมภาษณ์ 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  มีลูกจ้างชั่วคราว และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามต าแหน่งที่ว่างและสนองนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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โครงการ   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามภารกิจและนโยบายเร่งด่วน 
    ระหว่างปี 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ   
สนองกลยุทธ์ สพป.  ข้อ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเคน  อาจดวงดี ,นางสว่างจิตร คงแสนค า ,นางสมถวิล  ภูกองไชย 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564 
......................................................................................................................................................................... 
1.หลักการและเหตุผล  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้มีคุณภาพส่งผลต่อผู้เรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้อง กับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมทั้งครอบคลุม บทบาทภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่วางไว้เกิดประสิทธิผลสูงสุด หากมีนโยบาย ส าคัญ
เร่งด่วนหรือภารกิจใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์การศึกษาระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบาย สพฐ. 
และจุดเน้น สพฐ. และจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ เนื่องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุน จึงได้จัดสรรงบประมาณ
(งบกลาง)ไว้รองรับโครงการดังกล่าวและจัดท าโครงการนี้ ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม/โครงการ ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และไม่มีงบประมาณจัดสรรให้ 
โดยเฉพาะ   
 2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
   1. จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนกิจกรรม/โครงการ ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ตลอด
ปีงบประมาณ 2564    
  2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกกลุ่ม/ทุกคน  
 3.2 เชิงคุณภาพ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  สามารถด าเนินการและรายงาน
ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.กิจกรรมที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 จัดสรรงบประมาณ สนับสนุน กิจกรรม/
โครงการ ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ตาม บันทึกข้อความ 
หนังสือสั่งการ นโยบายส าคัญ เร่งด่วน หรือโครงการที่

ต.ค.63 –ก.ย.64 นางสว่างจิตร  คงแสนค า 
นางสมถวิล  ภูกองไชย 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ไม่ได้ระบุงบประมาณ ประกอบการพิจารณาอนุมัติเป็น
เรื่อง ๆ ไป 
กิจกรรมที่ 2 ภารกิจการด าเนินงานของส านักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษาต้องมีรายการใช้จ่ายของส่วน ราชการ 
ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ค่า ใช้สอยและ
วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่าย อ่ืนๆ ในลักษณะ
ดังกล่าว 

  

 

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ านวน 650,000 บาท  (งบประมาณสพป.) ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
       เงินงบประมาณจ าแนกตามรายการ วัน เวลา

สถานที่
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 1 จัดสรรงบประมาณ สนับสนุน 
กิจกรรม/โครงการ ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
กิจกรรมที่ 2 ภารกิจการด าเนินงานของ
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาต้องมีรายการใช้
จ่ายของส่วน ราชการ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ 
ค่าตอบแทน ค่า ใช้สอยและวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่าย อ่ืนๆ ในลักษณะ
ดังกล่าว กลุ่มท่ีได้รับมอบหมายภารกิจเร่งด่วน 
จัดท าโครงการเสนอพิจารณาเป็นครั้งคราวไป 

  
650,000 

  ต.ค.63- 
ก.ย.64 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 650,000 

  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนกิจกรรม/โครงการ ที่มีความ
จ าเป็น เร่งด่วน ตลอดปีงบประมาณ 2564  
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาทุกคน 
3.ร้อยละของความส าเร็จการด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วน 

ติดตาม ประเมินผล 
และ ตรวจสอบ 

- แบบประเมิน 
- รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สามารถด าเนินงานตามนโยบาย และ
ภารกิจทีมีความจ าเป็น เร่งด่วนได้อย่างมีคุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน 
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ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือและกรอบทิศทางส าคัญใน การ
ปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบาย
รัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการน า
นโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยความทุ่มเท มุ่งม่ัน บน
พ้ืนฐานของความส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 จึงก าหนดแนวทางท่ีส าคัญในการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้  
 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือเป็นกลไกลส าคัญในการด าเนินการ แปลง
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่จะน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ท่ีชัดเจน  
 2. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ต้องให้ความส าคัญในการใช้แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารการด าเนินงานและการใช้งบประมาณของ
หน่วยงาน  
 3. ชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564               
ให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติ ได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของแผนอย่างถูกต้องชัดเจน เพ่ือ
การมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ และ
เหมาะสมกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถานศึกษา  
 5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมและเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ควรมี
การก าหนดทิศทาง ดังนี้  
  5.1 ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลก าหนดแนวทางการด าเนินงานลักษณะติดตามเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดมากกว่าติดตามกระบวนการ โดยบูรณาการการติดตามอย่างเป็นระบบ  
  5.2 ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้าในแต่ละยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา การ
ประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
  5.3 พิจารณาใช้ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และน าค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดมาก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีส าคัญในการประเมินผล  
  5.4 ติดตามและประเมินผลก าหนดแนวทางการด าเนินงานลักษณะติดตามเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดมากกว่าติดตามกระบวนการที่ไม่เป็นภาระกับสถานศึกษา  
  5.5 พัฒนาระบบการรายงานผลปฏิบัติราชการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตร
มาสอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค ส าหรับการทบทวน ก าหนดมาตรการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอย่างทันต่อสถานการณ์ มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ
และจัดท าแผนพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมทั้งมี่ระบบการก ากับดูแลให้โปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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ส่วนที่ 5 
การรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ 

 การรายงานผลการด าเนินงานโครงการทุกขั้นตอนทั้งก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และเม่ือ 
สิ้นสุดการด าเนินงาน/โครงการ นับเป็นปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน โครงการประสบผลส าเร็จตามเปา้หมาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงก าหนดการติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1  เมษายน 2564 รายงานผลรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)                                                                                                     
 ระยะที่ 2  กรกฎาคม 2564 รายงานผลรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564)                                                                                                               
 ระยะที่ 3  ตุลาคม 2564 รายงานผลรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563– กันยายน 2564)   
1.การก ากับ ติดตาม ระหว่างการด าเนินงาน  

แบบก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ชื่อโครงการ.............................................................................. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
............................................................................................................................. .................. 
กลยุทธ์ที.่.............................สนองมาตรฐานเขตที่
..................................................................................... ............. 
ระยะเวลาด าเนินการ
................................................................................................. .............................................. 
งบประมาณโครงการ............................บาท แหล่งงบประมาณ  (   ) สพฐ    (   )สพป.  อ่ืนๆ
............................. 
รายงานความก้าวหน้าโครงการ 
 (    ) ยังไม่ด าเนินการ   (    ) อยู่ระหว่างด าเนินการ   (   ) ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เบิกจ่าย จ านวน..........................บาท    งบประมาณคงเหลือ  
ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................................................... ..... 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
.......................................................................................................... .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

    (ลงชื่อ)............................... ผู้รายงาน 
                (...................................) 
               ต าแหน่ง........................................... 
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2. การรายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานผล
เมื่อสิ้นสุดโครงการ คือ แบบรายงานผลโครงการ 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

1.สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
โครงการ
................................................................. ............................................................................................. .... 
ผู้รับผิดชอบ.............................................................................กลุ่ม
................................................................ ....... 
งบประมาณ..................................บาท   แหล่งงบประมาณ.  
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
..............................................................................................................................................  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น
...........................................................................................................  
กลยุทธ์ที.่......................................................มาตรฐานเขตที่
............................................................................. .....เป้าหมาย
............................................................................................................................. .................................... 
ตัวช้ีวัด
............................................................................................................................. ....................................... 
ผลการด าเนินงาน
........................................................................ .......................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ...............................................  
สรุปผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
ต่ ากว่าเป้าหมาย.......................................................เท่ากับ/สูงกว่าเป้าหมาย 
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ................................................. 
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
............................................................................................................................. ............... 

. 
                          (ลงชื่อ)............................... ผู้รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

                (...................................) 
               ต าแหน่ง........................................... 
 
       (ลงชื่อ)...................................... ผู้ตรวจสอบผลการด าเนินการ 
     (...................................) 
               ต าแหน่ง........................................... 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสนิธุ์  เขต  2 

ที่  11 / 2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564                                                                             

….………………………………… 
 ตำมบทบัญญัติของพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มำตรำ 16 ก ำหนดให้ 
ในแต่ละปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำน  เพ่ือให้เป็นไปตำมบทบัญญัติของกฎหมำย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำฬสินธุ์ เขต 2 จึงก ำหนดจัดท ำแผนดังกล่ำว โดยให้สอดคล้องกับนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น ของรัฐบำล 
กระทรวงศึกษำธิกำร ศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ อย่ำงเป็นรูปธรรมและ
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำที่มุ่งเน้นกำรใช้พ้ืนที่เป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ บรรลุผลส ำเร็จตำม
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนไปอย่ำงมีทิศทำงที่ถูกต้อง บรรลุตำมวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
รำชกำร จึงยกเลิกค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 ที่ 324/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกำยน
2563  เฉพำะรำยนำงนุชจนำถ  แฝงศรีจันทร์  นักจัดกำรงำนทั่วไป ปฏิบัติหน้ำที่ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ  และแต่งตั้งนำยกำรัณยภำส ศิวะกรภูริหิรัญ นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2564  แทนดังนี้ 
1.คณะที่ปรึกษา  
 1.นำยกำรัณยภำส ศิวะกรภูริหิรัญ นักทรัพยำกรบุคคล  
  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ          กรรมกำร   

 มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย สำมำรถน ำมำใช้พัฒนำกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 
2.คณะกรรมการก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ประกอบด้วย  
 1.นำยกำรัณยภำส ศิวะกรภูริหิรัญ นักทรัพยำกรบุคคล  
  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ          กรรมกำร 

 มีหน้ำที่ วิเครำะห์ สังเครำะห์ ศักยภำพส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ SWOT Analysis ในกำรก ำหนดนโยบำย
และทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย กลยุทธ์ เป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด จุดเน้น เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ และบริหำรจัดกำรแผนสู่ควำมส ำเร็จ 
 
 
 
                                                                                 

    /3.คณะกรรมการกลั่นกรองโครการ……… 
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3.คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม และพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  ประกอบด้วย  
  

 1.นำยกำรัณยภำส ศิวะกรภูริหิรัญ นักทรัพยำกรบุคคล  
  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ          กรรมกำร  

 มีหน้ำที่ พิจำรณำกลั่นกรองโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้อง และมีควำมเชื่อมโยงกับนโยบำย และตัวชี้วัด
ของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง และพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ (งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ตำมนโยบำยและตัวชี้วัด ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 2 ให้เป็นไปด้วยควำมเรียนร้อยและ
เกิดประโยชน์สูงสุด  
4.คณะกรรมการตรวจสอบร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณพ.ศ.2564  ประกอบด้วย 
 1.นำยกำรัณยภำส ศิวะกรภูริหิรัญ นักทรัพยำกรบุคคล  
  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ          กรรมกำร  

 มีหน้ำที่ ตรวจสอบร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี งบประมำณพ.ศ.2564 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง 
สมบูรณ์ เพ่ือน ำเสนอ กศจ. ต่อไป   

    

 ใหผู้้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่ง ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยให้เต็มควำมสำมำรถเป็นไปด้วยควำมเรียนร้อย 
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  19  มกรำคม พ.ศ.2564 
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564   

          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2   

  

คณะผู้จัดท ำ 
ที่ปรึกษำ 
   1. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผู้อานวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
   2. นายเคน  อาจดวงดี   รองผู้อานวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
   3. นายชัชวาล  อาราษฎร์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
   4. นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  
 

คณะท ำงำน 
  1. นายเคน  อาจดวงดี   รองผู้อานวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
  2. นางสว่างจิตร  คงแสนค า ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
  3. นางสาวรัตชะนก  สุราฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
  4. นางสมถวิล  ภูกองไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
  5. นายพิชญ์  เวียงสีมา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
  6. นางสาวประลิวัน  ติกาพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสมถวิล  ภูกองไชย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

ออกแบบปก 
 นายพิชญ์  เวียงสีมา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
 
 




