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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ก าหนดนโยบาย ทิศทาง การด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561- 2580) แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-
2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 และนโยบาย ที่เก่ียวข้อง โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา ที่สามารถพัฒนาองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้นักเรียนมีโอกาสได้รับ การศึกษาที่มีคุณภาพสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ท าให้เกิดการศึกษาที่มี
ความเป็นเลิศ (Education for Excellence) มีความยืดหยุ่น เท่าทันกับบริบทภายนอก และกระแสโลกที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว น าไปสู่การพัฒนาประเทศให้ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ต่อไปในอนาคตโดยมีสาระส าคัญใน
เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 

 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนข้อมูล และด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 ให้ส าเร็จไป
ได้ด้วยดี ณ โอกาสนี้ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการ บริหาร  
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอยางตลาด อ าเภอห้วยเม็ก   
อ าเภอหนองกุงศรี  อ าเภอท่าคันโท และอ าเภอฆ้องชัย  มีโรงเรียนในสังกัดรวม จ านวน 167 โรงเรียน        
เป็นโรงเรียนหลัก จ านวน 166 โรงเรียน และสาขา จ านวน 1 โรงเรียน  โรงเรียนประถมศึกษา 116 โรงเรียน 
และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 51 โรงเรียน มีนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น 19,240 คน  บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งสิ้น 65 คน  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ในสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น  1,833 คน (ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์     
เขต 2 โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย โครงการ ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) แผนการ ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -
2579 นโยบายของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 และนโยบายที่เกี่ยวข้องซึ่งจะ
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้การด าเนินงานบรรลุ เป้าหมาย น าไปสู่การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน มีรายละเอียด ดังนี้ 
วิสัยทัศน์(Vision)  
 สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่วิถีไทยในศตวรรษท่ี 21 อย่างยั่งยืนและเป็นสุข 
ค่านิยมองค์กร (Core Value)  
 ความรู้ คู่ความดี สามัคคี รักษ์วัฒนธรรมถิ่นไทย 
พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และ
    คุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 21 
 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 
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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 
การจัดตั้งงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามนโยบายการพัฒนาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน 4,000,000 บาท จ าแนกดังตาราง 

ที ่ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   

1 ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ล่วงเวลา                   435,600  
2 ค่าวัสดุส านักงาน                   400,000  
3 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                   150,000  
4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                   165,000  
5 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                   160,000  
6 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 4 ราย                   545,400  
ข ค่าสาธารณูปโภค   
1 ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ าประปา/โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต                   780,000  
2 อ่ืนๆ (ระบุ)...................   
    -ค่าจ้างอ่ืนๆ/ซ่อมแซมส านักงาน   
  รวมงบประจ า                 2,636,000  
ค งบพัฒนา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 

โครงการ/กิจกรรมตาแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณพ.ศ.2565 

                 1,364,000 

  รวมงบประจ า/งบพัฒนา                 4,000,000  
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งบพัฒนา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย จุดเน้น  งบประมาณ 1,364,000 บาท   
จ านวน  4 กลยุทธ์  ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง จ านวน  2  โครงการ     งบประมาณ  120,000  บาท  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   จ านวน  3   โครงการ     งบประมาณ  84,000   บาท 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา.  จ านวน 8 โครงการ  
      งบประมาณ จ านวน 390,000 บาท 
กลยุทธ์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   จ านวน 11 โครงการ   
      งบประมาณ จ านวน 770,000 บาท 



แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565   

          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 หน้า 4 
  

โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 

 

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 
การจัดการ

ศึกษา 

 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

กลุ่ม 
นโยบายและ

แผน 

สถานศึกษา 
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ส่วนที่ 1  
บทน า                                                                           

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 เขตพื้นที่บริการ 
 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 
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ผู้บริหารการศึกษา 
 ในปีงบประมาณ 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ด าเนินการ
ขับเคลื่อนการบริหารงานโดยผู้บริหารการศึกษา ประกอบด้วย 
 1. นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 2. นายเคน  อาจดวงดี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 3. นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
     4. นายพยุงค์  ทองค า 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  ศึกษานเิทศก์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
       ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 7 .นางสาวนุชนารถ  ภูมาศ  ศึกษานิเทศก์  ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 8. นายการัณยภาส ศิวะกรภูริหิรัญ  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่  
     ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 9. นายวิทยา  กองวงษา  นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
ตารางท่ี 1 จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

ที ่ ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 
1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 - 1 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 - 3 
3 ศึกษานิเทศก์ 3 5 8 
4 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 9 21 30 
5 ลูกจ้างประจ า 4 1 5 
6 พนักงานราชการ - 2 2 
 ลูกจ้างชั่วคราว  2 5 7 

รวมทั้งสิ้น 22 34 56 
 ข้อมูลปฏิบัติงานจริง (ณ   15 ต.ค. 2564) 
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2. ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา 
 2.1 การบริหารจัดการศึกษา 
 ข้อมลูจ านวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 35  ก.ค. 2564)   ประกอบด้วย 
  1) โรงเรียนประถมศึกษา     จ านวน   116   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 จ านวนโรงเรียน นักเรียน และห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

ที ่ อ าเภอ ศูนย์เครือข่ายฯ จ านวนโรงเรยีน จ านวนนักเรียน ห้องเรียน 
1 ยางตลาด ยางตลาด 1 22 2977 213 

ยางตลาด 2 21 2580 199 
ยางตลาด 3 18 2361 162 

2 ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก 1 16 1020 125 
ห้วยเม็ก 2 15 1522 125 

3 ท่าคันโท ท่าคันโท 20 3064 203 
4 หนองกุงศรี หนองกุงศรี 1 19 1695 157 

หนองกุงศรี 2 20 2622 192 
5 ฆ้องชัย ฆ้องชัย 16 1399 140 

รวม 5 9 167 19240 1516 
 

ตาราง 3  จ านวนโรงเรียนจ าแนกประเภทตามศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     ตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2564  (ข้อมูล DMC 25 มิ.ย.64) 

ขนาด
โรงเรียน 

จ านวนนักเรียน  (คน) จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามศูนย์เครือข่ายฯ (โรง) รวม 

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
งช

ัย 

ขนาดที่ 1 ไม่มีนักเรียน - - - 1 - 1 - - - 2 
 นักเรียน 20 คนลงมา - - 1 2 2 1 1 1 1 9 
 นักเรียน 21-40 คน 1 1 - - 1 1 2 1 1 8 
 นักเรียน 41-60 คน 4 2 4 3 2 2 1 2 4 24 
 นักเรียน 61-80 คน 3 2 1 4 2 3 8 4 2 29 
 นักเรียน 81-100 คน 2 4 2 2 1 1 3 3 2 20 
 นักเรียน 101-120 คน 6 3 7 4 1 1 - 1 - 23 
 รวม 16 12 15 16 9 10 15 12 10 115 
ขนาดที่ 2 นักเรียน 121-300 คน 5 9 2 - 6 7 4 7 6 46 
ขนาดที่ 3 นักเรียน 301ขึ้นไป 1 - 1 - - 3 - 1 - 6 
 รวม 6 9 3 0 6 10 4 8 6 52 

 รวมท้ังสิ้น 22 21 18 16 15 20 19 20 16 167 
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 ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนนักเรียนและห้องเรียนในสังกัด  
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2    

ระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ชาย หญิง รวม รวมห้อง ชาย หญิง รวม รวมห้อง 

อนุบาล 1 0 0 0 0 92 101 193 12 
อนุบาล 2 917 880 1792 164 913 794 1707 161 
อนุบาล 3 1024 904 1928 167 988 947 1935 167 

รวมอนุบาล 1941 1784 3725 331 1993 1842 3835 340 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1017 929 1946 171 1094 919 2013 170 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1069 1029 2098 168 1049 952 2001 171 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1107 1080 2187 169 1103 1061 2164 168 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1114 996 2110 170 1137 1106 2243 168 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1191 1034 2225 168 1142 1020 2162 170 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1206 1072 2278 168 1212 1042 2254 168 

รวมประถมศึกษา 6704 6140 12844 1014 6737 6100 12837 1015 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 508 388 896 55 538 338 876 53 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 468 384 852 50 495 390 885 56 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 464 426 890 53 433 374 807 52 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1440 1198 2638 158 1466 1102 2568 161 

รวมทั้งสิ้น 10085 9122 19207 1503 10196 9044 19240 1516 
     (ข้อมูล DMC 25 มิ.ย.2564) 
  จากตารางที่ 4 พบว่านักเรียนระดับอนุบาลเพิ่มขึ้น ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน
นักเรียนลดลง สรุปในภาพรวม ปีการศึกษา 2564 นักเรียนเพ่ิมข้ึน 33 คน 

ตารางท่ี 5 จ านวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  

ต าแหน่ง จ านวน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 150 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 4 
ข้าราชการคร ู 1277 
ลูกจ้างประจ า  44 
พนักงานราชการ 65 
ครูวิทย์-คณิต 17 
ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤตและครูสาขาขาด
แคลน 

9 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ 42 
ธุรการโรงเรียน 158 
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นกัการ และอื่นๆ 67 

     ปฏิบัติงานจริง ( ณ ต.ค. 64 ) ข้อมูลจาก กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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3. ข้อมูลงบประมาณ   
 ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 และปี 2564  

รายการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

เปรียบเทียบ 
เพ่ิม/ลด 

เบิกจ่าย
งบประมาณ(64) 

งบประมาณ
คงเหลือ 

งบบุคลากร 17,648,900.00 18,000,500.00 +351,600 18,000,440.00. 60.00 
งบด าเนินงาน 49,060,673.00 48,375,018.00 -685,655 48,333,576.24 41,441.76 
งบลงทุน 14,354,550.00 30,425,198.00 +16,070,648 30,338,114.72 87,083.28 
งบเงิน
อุดหนุน 

104,834,428.00 99,832,671.00 -5,001,757 99,795,416.00 37,255.00 

 

4. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 4.1 ด้านคุณภาพการศึกษา 
 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนระดับชาติ (NT/ONET) ปีการศึกษา 2563 
ตารางท่ี 7  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 และ 2563 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทักษะความสามารถท้ัง 2 ด้าน 

ข้อมูล 
ระดับ 

คะแนนเฉลีย่ 
ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ เฉลี่ย ผลต่าง 

2562 2563 2562 2563 2562 2563  
เขตพื้นท่ี 46.87 47.27 49.31 41.42 48.09 44.34 -3.75 
ประเทศ 46.46 46.87 44.49 49.31 45.70 48.09 +2.39 
 จากตารางผลเปรียบเทียบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ทักษะความสามารถท้ัง 2 ด้าน เปรียบคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 และ2563 พบว่า ปีการศึกษา 2563 
มีคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าปีการศึกษา 2562 โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 44.34 ผลต่าง -3.75 และ 
ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศสูงกว่าปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ย 48.09 ผลต่าง+2.39 
เมื่อพิจารณาเป็นรายทักษะความสามารถพบว่า  ด้านภาษาไทย ระดับเขตพ้ืนที่ปีการศึกษา 2563 มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2562 ผลต่าง +0.4   ระดับประเทศปีการศึกษา 2563  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปี
การศึกษา 2562 ผลต่าง +0.41   ด้านคณิตศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าปี
การศึกษา 2562 ผลต่าง -7.89  ระดับประเทศปีการศึกษา 2563  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2562 
ผลต่าง +4.82 

ตาราง 8  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 และ      
ปีการศึกษา 2563  

ข้อมูลระดับ 
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ (4 กลุ่มสาระ) 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ย ผลตา่ง 
2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563  

เขตพ้ืนที่ 45.74 53.20 29.17 25.86 32.16 35.50 27.56 33.90 33.66 37.12 +3.46 
ระดับประเทศ 49.07 56.20 32.90 29.99 35.55 38.78 34.42 43.55 37.99 42.13 +4.14 
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ตาราง 9  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 

ข้อมูลระดับ คะแนนเฉลีย่ร้อยละ (4 กลุ่มสาระ) 
ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ย ผลตา่ง 

2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563  
เขตพ้ืนที่ 52.53 51.82 21.86 20.51 28.85 27.15 28.61 28.75 32.97 32.06 -0.91 
ระดับประเทศ 55.14 54.29 26.73 25.46 30.07 29.89 33.25 34.38 36.30 36.01 -0.29 

            

4.2 ด้านโอกาสทางการศึกษา 
 โอกาสของผู้เรียน 

 - นักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน 1,935 คน เรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสังกัด
เดิม  จ านวน 10,51 คน คิดเป็นร้อยละ 54  นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน 2,253  คน เรียนต่อ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดเดิม จ านวน 876 คน คิดเป็นร้อยละ 39 
 - นักเรียนออกกลางคันจากข้อมูลในระบบ DMC พบว่าในปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ไม่มีนักเรียนที่ออกกลางคัน 
 - เด็กพิการเรียนร่วม ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีเด็กพิการที่ต้อง
ได้รับการพัฒนาตามแผน IEP ที่ได้แก่ พิการทางสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้ ออทิสติก และพิการซ้ าซ้อน 
ในปีการศึกษา 2564 จ านวน 2,905 คน และได้รับการพัฒนาตามแผน IEP จ านวน 2,905.คน คิดเป็น       
ร้อยละ 100 
 - เด็กนักเรียนยากจน ในปีการศึกษา 2564 จ านวนทั้งสิ้น ...19,240.. ราย ได้รับความช่วยเหลือจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 14,004 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 8,585,500  บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 73 
 - เด็กนักเรียนยากจนพิเศษ ในปีการศึกษา 2564 มีโรงเรียนที่รับทุน 165 โรงเรียน จ านวนทั้งสิ้น 
10,156  ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ..19,341,000..บาท 
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3) ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผลการสังเคราะห์รายงานประจ าปีของโรงเรียน ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ผลการสังเคราะห์รายงานประจ าปีของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ์ เขต 2 ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 164 โรงเรียน มีรายละเอียด 
ตามตารางท่ี 10 
ตารางท่ี 10  ผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ระดับคุณภาพ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

 
ดี 

 
ดีเลิศ 

ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก 
                                               คิดเป็นร้อยละ 

0 
0 

0 
0 

43 
26.21 

84 
51.21 

37 
22.56 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
คิดเป็นร้อยละ 

0 
0 

0 
0 

46 
28.04 

77 
46.95 

41 
25.00 

มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
คิดเป็นร้อยละ 

0 
0 

0 
0 

43 
26.21 

85 
51.82 

36 
21.95 

สรุปผลรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

0 
0 

0 
0 

47 
28.65 

83 
50.6 

34 
20.73 

 
จากตารางที่ 10 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า ด้านมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 51.21 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 26.21 และ 
ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 22.56  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ 
คิดเป็นร้อยละ 46.95  รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 28.04 และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
25.00  มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 
51.82  รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 26.21 และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 20.73  สรุปผลรวมการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 
50.6 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 28.65 และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 20.73 ตามล าดับ 
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ผลการสังเคราะห์รายงานประจ าปีของโรงเรียน ระดับการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการสังเคราะห์รายงานประจ าปีของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

กาฬสินธุ์ เขต 2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 จานวน 165 โรงเรียน 
มีรายละเอียดตามตารางที่ 11 
ตารางท่ี 11 ผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด 

ระดับคุณภาพ 
ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

 
ดี 

 
ดีเลิศ 

ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
                                               คิดเป็นร้อยละ 

0 
0 

0 
0 

68 
41.21 

78 
47.87 

19 
11.51 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
                                               คิดเป็นร้อยละ 

0 
0 

0 
0 

38 
23.03 

84 
50.9 

43 
26.06 

มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
                                               คิดเป็นร้อยละ 

0 
0 

0 
0 

43 
26.06 

94 
56.96 

28 
16.96 

สรุปผลรวม 
คิดเป็นร้อยละ 

0 
0 

0 
0 

45 
27.27 

94 
56.96 

26 
15.75 

 
จากตารางที่ 11 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่า ด้านมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ 
ผู้เรียน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 47.87 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 41.21 
และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 11.51  มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและจัดการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 
ดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 50.9 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 26.06 และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
16.96  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็น 
ร้อยละ 56.96  รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 26.06  และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 16.96 
สรุปผลรวมการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเลิศ 
คิดเป็นร้อยละ 56.96 รองลงมาอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 27.27 และ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 15.75
ตามล าดับ 

ตารางท่ี 12  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เปรียบเทียบ 
ระดับประเทศ ระดับเขต ปีการศึกษา 2562-2563 
           รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test ) 

ความสามารถ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT 
ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 

ประเทศ สพป. ผลต่าง ประเทศ สพป. ผลต่าง 
การอ่านออกเสียง 68.50 75.33 6.83 74.14 81.80 7.16 
การอ่านรู้เรื่อง 72.81 80.29 7.48 71.86 82.18 10.32 

เฉลี่ย 2 ด้าน 70.66 77.81 7.15 73.02 81.95 8.92 
ที่มา : สรุปและรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) 
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ตารางท่ี 13 ผลการประเมินภายนอก สมศ.  รอบ 4  (ปี 2563) 

ระดับ 
การจัดการศึกษา 

จ านวนโรงเรียน 
ที่เข้ารับการประเมิน 

ผ่านการประเมิน ไม่ผ่านการประเมิน 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การศึกษาปฐมวัย 58 58 100 - - 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 58 58 100 - - 

 จากตารางที่ 13 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อปี พ.ศ. 2563 มีสถานศึกษาในสังกัดเข้ารับการประเมินและได้รับผลการ
ประเมินโดยแยกเป็น การศึกษาระดับปฐมวัยจ านวน 58…. โรง ได้ผ่านการประเมินตามมาตรฐานของ สมศ. 
จ านวน …58…โรง คิดเป็นร้อยละ …100…… 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
 ตารางท่ี 14 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 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ   4.50    ดีเยี่ยม 
นโยบายที่ 2 ด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ   ไม่ประเมิน  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 3.88   ดีมาก 
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และการลดความเหลื่อมล้ า 

4.40 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.00 ดีเยี่ยม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 3.00 ดี 
คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบาย 4.06 ดีมาก 
ผลการด าเนินงานเทียบเป้าหมายตัวชี้วัด 

นโยบาย/ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

ด าเนินการได ้ อธิบาย 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 100    100 บรรลุ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 50   89.61 บรรลุ 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 100 100 บรรลุ 
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ตารางท่ี 15 .ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
      การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ปี ผลคะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

2562 4 ดีมาก 

2563 4 ดีมาก 

2564  ดีเยี่ยม 

ตารางท่ี 16 ข้อมูลแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ย้อนหลัง 3 ปี                              
(ปี 2562 – 2564 ) 

ปี ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม ระดับคุณภาพ ผลการประเมิน 
2562 85.43 A ผ่าน 
2563 75.13 B ผ่าน 
2564 81.53 B ไม่ผ่าน 

 

ตารางที่ 17 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในระบบ  
KRS : KPI Report System ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562-2563 

ปีงบประมาณ ระดับ ค่าเฉลี่ย 
2562 มาตรฐานขั้นต้น 3.72835 
2563 มาตรฐานขั้นสูง 3.96246 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนส าคัญที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติสาระส าคัญเกี่ยวกับการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัย
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย  
 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบ การด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย  
 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ การศึกษา
ตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการศึกษาตามความ
ถนัดของตน  
 ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้
มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินกองทุนได้รับประโยชน์ในการ ลดหย่อนภาษีด้วย 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหาร จัดการกองทุนเป็นอิสระ
และก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง 
และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้
หน่วยงานรัฐ ทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 
2580 มีวิสัยทัศน ์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพ
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การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ 
จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560-2579  

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทาง การจัดการศึกษา
ของประเทศโดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค ในการศึกษาที่มี
คุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคน ให้มีสมรรถนะ ในการท างานที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการ ศึกษาตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษา เพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วม ของสังคม (AllFor Education) อีก
ทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ 
ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และวิกฤติ ด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิด
ส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษา แห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษท่ี 21 

 วัตถุประสงค ์ 

 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก สามัคคี และร่วมมือ
ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ า ภายในประเทศ
ลดลง 

 ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับ
ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การ
ดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  
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 แนวทางการพัฒนา1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก ของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับ คุณภาพและส่งเสริม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) ยกระดับคุณภาพและ
ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นทีตามแนวตะเข็บชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงานต่างด้าว)  
4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแล และป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรม
และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  
 เป้าหมาย 1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ ของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน ที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิต
ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
 แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ ต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา ก าลังคนที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 เป้าหมาย 1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะ และคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัด
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี คุณภาพและมาตรฐาน 4) แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน 
นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพ และมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและ
สถานที่ 5) ระบบและกลไก การวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ 
และบุคลากร ทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนา สมรรถนะตามมาตรฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนา แหล่งเรียนรู้      
สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดย
ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทย ให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มี คุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการ ศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการ ศึกษา  
 เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา ที่มีคุณภาพ        
2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 3) ระบบข้อมูล
รายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการ วางแผนการบริหารจัด
การศึกษาการติดตามประเมินและรายงานผล 
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 แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี คุณภาพ 2) พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูล ด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน 
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม  
 เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน า แนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการ ด าเนินชีวิต 2) ส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
 เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความ คล่องตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 4) กฎหมายและรูปแบบ การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบบริหารงานบุคคล
ของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้
อย่าง เต็มตามศักยภาพ  
 แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา2) เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการสถานศึกษา 3) ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ
ระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการ จัดการศึกษา 5) พัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลของครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดท าไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย
จะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็นแผนแม่บท
ภายใต ้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความม่ันคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการ
เกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) 
โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ 
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) 
เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหาร
จัดการน้ าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริต และประพฤติ
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มิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรเจ้าภาพหลัก ในประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม 
ในประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายระดับประเด็น   
2 เป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน   
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถ ของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้  
 1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมี แนว
ทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็น
ครูยุคใหม่ 3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนาระบบ การเรียนรู้
ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และมีเป้าหมาย ให้คนไทยมี
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
 2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา คือ 1) พัฒนา
และส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม 
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริม 
การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีเป้าหมาย 
ระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกายสติปัญญา 
และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ
มีแผนย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 แผนย่อย ได้แก่  
 1. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนาที่เก่ียวข้อง กับการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี ที่
สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า ทักษะการควบคุม 
อารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากร ใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ เป้าหมายของแผน
ย่อย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากข้ึน  
 2. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น แนวทางพัฒนา ได้แก่ 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับ 
กับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่
ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และ
ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 3) จัดให้มีการ
พัฒนาทักษะในการ วางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน 4) จัดให้มี
พัฒนาทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการ
เป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันและท างานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 5) 
ส่งเสริมและสนับสนุน ระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง ศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ตลอดจน
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ภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น เป้าหมายของแผนย่อย คือ วัยเรียน/วัยรุ่น มี
ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
ตลอดชีวิตดีขึ้น 

5. แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  

 แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 
11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา 13) ด้านวัฒนธรรม 
กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ส าหรับด้านการศึกษา ก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 3 ด้าน 
คือ ลดความเหลื่อมล้ า  ยกระดับคุณภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุงนี้ มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 5 กิจกรรม 
ประกอบด้วย  
 1) การสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การ เรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21  
 3) การสร้างระบบการผลิตและ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 4) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้น การฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การ
จ้างงานและการสร้างงาน  
 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและ ระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ ปานกลางอย่างยั่งยืน  
 ทั้งนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ประชาชน/ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยจะได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ และ
หน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 

6. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์      
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนก เป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่ง
นโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปกป้อง และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความม่ันคง
และความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุข ของประเทศ 3) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย        
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6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจาย ความเจริญสู่ภูมิภาค 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐาน
ราก 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 27 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐ 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในการ
ด ารงชีวิตของประชาชน 2) การปรับปรุง ระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 3) มาตรการ
เศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวน ของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 7) การเตรียม
คนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไข ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่าย
ราชการประจ า 9) การแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มี
การศึกษา การรับฟังความเห็น ของประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

7. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
 กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน ตลอด
ช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก ตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึง
การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 และพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากลาย และประเด็นอ่ืนที่เก่ียวข้อง จึงก าหนดนโยบายการจัดการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้  
 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  
 1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท 
สังคมไทย  
 2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา 
ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการจัดการ
เรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน  
 3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการ
ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม การเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้อย่าง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  
 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา   
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อก าหนดให้มีระบบบริหารและการ
จัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี
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ความเป็นอิสระ และคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงาน
บุคคลโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล  
 5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมินผล 
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ 
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  
 6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร     
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม และ
สร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากร 
ทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง  
 7. การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ       
เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษา และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดท า
มาตรฐานอาชีพในสาขา ที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้  
 8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
น าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ  
 9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษา 
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนช่วยเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  
 10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ใน
การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  
 11. การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
 12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส    
ทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ   
 นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)  
 1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตราย
ต่าง ๆ ท่ามกลาง สภาพแวดล้อมทางสังคม  
 2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน 
เป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ  
 3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ 
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ได้อย่างแท้จริง  
 4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)สนับสนุนการด าเนินงาน 
ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตาม
บริบท ของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียน
การสอน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  
 5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนา 
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
ศักยภาพ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม    
ผู้สูงวัย  
 7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี ความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี     
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

8. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญ
ยิ่ง ในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการ เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะ
ส่งผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ที่มีความส าคัญเร่งด่วน และสามารถ
ด าเนินการ และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งเก่ียวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย 2) การพัฒนา การจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 และ 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงก าหนด
นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้  

 1. ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  
 2. ด้านโอกาส  
  2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
  2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็น
เลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อย่างเท่าเทียมกัน  
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ 
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ในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

 3. ด้านคุณภาพ  
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น ของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
เลือกศึกษาต่อ เพ่ือการมีงานท า  
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น ในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

 4. ด้านประสิทธิภาพ  
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียน ที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่  
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 
1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษา ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ  
  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และ
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564 – 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน  

 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาเพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้ผู้เรียนมีโอกาส 
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนด
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ทิศทางในการพัฒนาการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
 สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน  

พันธกิจ  
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัย จาก
ภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่  
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการ
แข่งขัน  
 5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา อย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม  
 6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  
 7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology)  

เป้าประสงค์  
 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  
 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ 
วางแผนในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า และสามารถปรับตัวในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
 3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย จากภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี   
 4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัล ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์  
 6. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
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การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์  
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถี
ชีวิตใหม่ รวมถึงการจัด สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย  
 2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
 4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ 
ให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย  
 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของ
เทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อม ทั้งทางด้าน
วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  
 4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการน า
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

 2. สถานศึกษาและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอ้ือต่อการบริหาร 
และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท  
 3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการ
บริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท  
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 4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

9. มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
 มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
 ค าอธิบายมาตรฐาน 
 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ือให้บรรลุ ตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นหลักการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การกระจายอ านาจและการเปิด
โอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่เป้าหมายมี 3 ตัวบ่งชี้ 
ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 ค าอธิบายมาตรฐาน 
 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้
เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการ
               ประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อ 
      ในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่
      การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
     รวมทั้งการให้บริการ 

10. 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  
เป้าประสงค์รวม  
 1. ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต และมีความเป็นพลเมืองที่ดี  
 2. หน่วยงาน สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพตาม        
หลักธรรมาภิบาล สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างมั่นคงยั่งยืน 
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และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ และเป็นครูยุคใหม่  
 4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 5. ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 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 

11. 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)  
 ความรู้ คู่ความดี สามัคคี รักษ์วัฒนธรรมถิ่นไทย 

พันธกิจ (Mission) 
 1. จดัการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และ
    คุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 21 
 3. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม อย่างทั่วถึง เท่าเทียม  
    และลดความเหลื่อมล้ า  
 4. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพ  
 5. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีมาตรฐานและความเป็นเลิศในการบริหาร
    จัดการศึกษา 
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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 
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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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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดงบประมาณ โครงการ/ กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 

ได้ก าหนด กลยุทธ์ จุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ กิจกรรม งบประมาณ บทบาท วิธีการ และ
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีงบประมาณในส่วนของงบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามนโยบายการพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน 4,000,000 บาท 
 1.งบประจ าพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 2,636,000 บาท
 2.งบพัฒนา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย จุดเน้น     จ านวน   1,364,000บาท 

การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   

1 ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ล่วงเวลา                   435,600  
2 ค่าวัสดุส านักงาน                   400,000  
3 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                   150,000  
4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                   165,000  
5 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ                   160,000  
6 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 4 ราย                   545,400  
ข ค่าสาธารณูปโภค   
1 ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ าประปา/โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต                   780,000  

2 อ่ืนๆ (ระบุ)...................   

 
  -ค่าจ้างอ่ืนๆ/ซ่อมแซมส านักงาน   

 
รวมงบประจ า                 2,636,000  

ค งบพัฒนา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
โครงการ/กิจกรรมตาแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณพ.ศ.2565 

                 1,364,000 

  รวมงบประจ า/งบพัฒนา                 4,000,000  
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แผนการใช้จ่ายประจ าพื้นฐาน (งบด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

ที ่ รายการ 
แผนการใช้จ่าย 

รวมจัดสรร 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     
  

1 ค่าใช้สอย เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ล่วงเวลา 108,900 108,900 108,900 108,900 435,600 
2 ค่าวัสดุส านักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 
3 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 37,500 37,500 37,500 37,500 150,000 
4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 40,000 40,000 45,000 40,000 165,000 
5 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 40,000 40,000 40,000 40,000 160,000 
6 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 4 ราย 136,350 136,350 136,350 136,350 545,400 
ข ค่าสาธารณูปโภค     

 
1 ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ าประปา/โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต 195,000 195,000 195,000 195,000 780,000 
2 อ่ืนๆ (ระบุ)...................     

 
 

  -ค่าจ้างอ่ืนๆ/ซ่อมแซมส านักงาน     
 

  รวมงบประจ า 657,750 657,750 662,750 657,750 2,636,000 
 

งบหน้าโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  

1 ส่งเสริมผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มีความ
รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
 (ลูกเสือจิตอาสา) 

60,000 นางปวีณ์กร   
ภูกาสอน 

37 

2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาสถานศึกษาปลอดภัย 60,000 นายชุมพล 
ภูครองตา 

41 

  รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1 120,000    

กลยุทธ์ที ่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

3 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
(ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

        24,000  นายสถิต   
ศรีถาวร 

47 

4 การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย  
ปีงบประมาณ  2565 

        30,000  นางประคอง   
จุลสอน  

52 
 

5 พัฒนาห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ         30,000  น.ส.สุกัลญา   
ภูผิวโคก 

55 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า 
  รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2      84,000     

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา   

6 ส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สหกรณ์โรงเรียนสู่การปฏิบัต ิ

        16,800  นางสาวนุชนารถ          
ภูมาศ  

60 

7 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมในการจัดการเรียนรู้         13,200  นางสาวนุชนารถ          
ภูมาศ 

65 

8 พัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครูดีศรีกาฬสินธุ์ เขต 2 

        25,000  นายการัณยภาส          
ศิวะกรภูริหิรัญ 

69 

9 พัฒนาลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ต าแหนง่นักการภาร
โรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏบิัติงาน  
ปีงบประมาณ  2565   

        25,000  นายการัณยภาส          
ศิวะกรภูริหิรัญ 

73 

10 ประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บรหิารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 2 

       200,000  นายการัณยภาส           
ศิวะกรภูริหิรัญ 

77 

11 พัฒนาศักยภาพการปฏบิัติงานขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผูช้่วย 

        30,000  นายการัณยภาส          
ศิวะกรภูริหิรัญ 

82 

12 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบใหม่ ว. PAส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 

        50,000  นายการัณยภาส          
ศิวะกรภูริหิรัญ 

85 

13 การพัฒนาการสอนครูวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ โครงงานและความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

        30,000  นางทองมุข  
ปารมีชัย 

91 

  รวมงบประมาณกลยุทธ์ที ่ 4     390,000     

กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  

14 นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2565        170,000  นางประคอง   
จุลสอน 

95 

15 การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา          20,000  น.ส.สุกัลญา   
ภูผิวโคก 

99 

16 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรมส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาสจุริต) 

       180,000  นางนันทิรา  
เมตตา   

104 

17 สถานทีท่ างาน น่าอยู ่น่าท างาน        120,000  นางนันทิรา  
เมตตา   

109 

18 อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตัิงานด้านการ
พัสดุแนวใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” และการบริหารงบประมาณ
ของโรงเรียน 

        30,000  นางทชิากร  
ชอบหาญ   

113 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า 
19  ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
        20,000  นางสาวจิราพร  

แก้วทะชาต ิ  
117 

20 การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  และการ
สอบคัดเลือกบุคคลและข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตา่ง ๆประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

        80,000  นางสาว 
ธัญลักษณ ์        
ภูสง่า 

121 

21 พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มนโยบายและ
แผน 

        50,000   นางสมถวิล 
ภูกองไชย 
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22 9.ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 
(ก.ต.ป.น. ปีงบประมาณ 2565) 

        40,000   นายสพุรรณ 
ธรรมแนบจิตร 
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23 ประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน ประจ าปงีบประมาณ 2565 

        40,000  นายค าแก้ว   
ยศค าลือ 

136 

24 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาชัน้
ต่ ากว่าสายสะพายประจ าป ี2564  ให้แก่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าทีไ่ด้รับพระราชทาน 
ประจ าปี 2561-2564 

        20,000  นายค าแก้ว ยศ
ค าลือ 

141 

  รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่     770,000      

 รวมงบพัฒนาคุณภาพการศกึษา จ านวน 24 โครงการ   1,364,000      
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ชื่อโครงการ (1)   ส่งเสริมผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลัก 
     ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
     ทรงเป็นประมุข (ลูกเสือจิตอาสา) 
แผนงาน       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
หน่วยงานรับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล   นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน  โทรศัพท์ (มือถือ) 084-7920905  
           e-mail: goongtei@hotmail.com  
         กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) (ศึกษาจากเอกสาร สรุปยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านที่ 1 ความม่ันคง 
 (1) เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติทุกระดับ 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โครงการส่งเสริมผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้บุคลากรทางการ
ลูกเสือ น้อมน ากิจกรรมจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ือเป็นการถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ในหลักการและ
วิธีการจิตอาสาพระราชทาน เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือ
จิตอาสาในสถานศึกษา น้อมน าหลักการและวิธีการของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาใน
สถานศึกษา และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง 

  เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  : ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ  
และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
            แผนย่อย : การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

 เป้าหมายของแผนย่อย : เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษา 
ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 

 องค์ประกอบ : การตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ 
 ปัจจัย  : ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ 

   เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ 
รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านกลไกลต่างฯ รวมถึง
การศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง       
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
  การจัดท าโครงการนี้ ให้เป็นไปตามที่ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ก าหนดจัดกิจกรรมลูกเสือ   
จิตอาสาพระราชทานเพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมน าจิตอาสา พระราชทาน                    
มาเสริมสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ เข้มแข็ง และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   
เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ประมุขของคณะลูกเสือแห่ งชาติ                             
ด้วยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 
ส านักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ
ให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาในสถานศึกษาได้ ให้ลูกเสือน้อมน าหลักการและวิธีการ
ของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผล
ให้ประเทศชาติมี มีก าลังพลเยาวชนที่เข้มแข็ง สังคมอยู่เย็น เป็นสุข 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) ด้านการจัดการศึกษา 
       ประเด็นปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 

   1.4  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ส าหรับปีงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบ eMENSCR 
   1) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
    2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
                 2.1 หลักการและเหตุผล 
    ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ก าหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพ่ือส่งเสริมให้
ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมน าโครงการจิตอาสา พระราชทานมาเสริมสร้างจิตส านึกความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติด้วยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  

2.2 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการ                  
ของจิตอาสาพระราชทาน 
          2) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือ จิตอาสา
ในสถานศึกษาได้  
  3) เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมน าหลักการและวิธีการของจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรม
จิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     2.3 กลุ่มเป้าหมาย 
  วิทยากรแกนน าลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
และผู้ก ากับลูกเสือ จากสถานศึกษาในสังกัด 
   2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีความส าเร็จ 
   2.4.1 ผลผลิต (Output 
  - อบรมวิทยากรแกนน าลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 82 คน 
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        - อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้ก ากับลูกเสือ จากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานลูกเสือ
เขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน 41 โรงๆ ละ 2 คน รวม 82 คน 
  2.4.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

   - มีบุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ได้รับ                  
การพัฒนาขัดเกลาทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น อันส่งผลให้เกิดการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนและชุมชน ในการสร้างความตระหนัก  
ให้เห็นคุณค่าของตนเอง 
     2.5 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
  1. มีบุ คลากรทางการลูกเสือและลูกเสือเข้ าร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน          
จ านวน 82 คน  
            2. มีลูกเสือที่ เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ได้รับการพัฒนาขัดเกลา                      
ทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญาให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อ่ืน อันส่งผลให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างตัวลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนและชุมชน ในการสร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของตนเอง  
ซึ่งท าให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมีความเชื่อมั่นในการกระท าความดี ช่วยเหลือสังคม  

    2.6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ              
และวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน และสามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสา           
ในสถานศึกษาได้ 

2.7 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
เชิงปริมาณ 

- วิทยากรแกนน าลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 82 คน 
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้ก ากับลูกเสือ จากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานลูกเสือ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน  41 โรงๆ ละ 2 คน รวม 82 คน 
- ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน  10  คน 

      เชิงคุณภาพ 
       - บุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือที่เข้าร่วมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
ได้รับการพัฒนาขัดเกลาทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อ่ืน อันส่งผลให้เกิด               
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนและชุมชน ในการสร้างความ
ตระหนัก ให้เห็นคุณค่าของตนเอง ซึ่งท าให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมีความเชื่อมั่นในการกระท าความดี 
ช่วยเหลือสังคม  
 

     2.8  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมวิทยาแกนน าลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน ระดบัเขตพื้นที่การศึกษาแกนน า 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินผล 
 
กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน 

15 – 19 มกราคม 2564 
 
กุมภาพันธ์ 2564  
 
มีนาคม 2565  

สลช. และ สนง.ลูกเสือเขต
พื้นที่การศึกษา 
สลช. และ สนง.ลูกเสือเขต
พื้นที่การศึกษา 
สลช. และ สนง.ลูกเสือเขต
พื้นที่การศึกษา 
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 2.9 กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   จ านวน 60,000 บาท  
                           ที่มางบประมาณ  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2   

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
 2.10  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

   
แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

-การฝึกอบรมวิทยากรแกนน า
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
รูปแบบพัฒนาผสมผสาน 
(Blended Training)   

- 60,000 - - 60,000 

รวม - 60,000 - - 60,000 
 
 
 
 
 
 
     

รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมวิทยากรแกนน าลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  รูปแบบพัฒนา
ผสมผสาน (Blended Training)  (5 วัน)  onsite 3 วัน 
online 2  
รุ่นที่ 1  (วันที่ 17 – 21 มกราคม 2564)  
   - ค่าตอบแทนวิทยากร 
   - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
     (82 คน x 100 บาท x 5 วัน) 
   - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันวิทยากร 
     และคณะท างาน  (20 คน x 100 บาท x 5 วัน) 

รวม 

 
 
 
 
 

9,000 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

41,000 
 

10,000 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
60,000 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมนิเทศติดตามและประเมินผล - - - - 
กิจกรรมที่ 3  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน - - - - 

รวมทั้งสิ้น     
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โครงการ (2)    ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
แผนงาน       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
หน่วยงานรับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล  นางสาวพุทธรักษ์  กุตัน  โทรศัพท์ (มือถือ) 084-7920905 
     โทรสาร  -            E-mail goomgtei@hotmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

      (1) เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและ 
มีคุณภาพ 

    (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  การมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ 
. 

    1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  (2) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับ
การพัฒนา อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง 
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  1) ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการ
สร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ 2) สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 
  (4) แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  (5) เป้าหมายของแผนย่อย  1) ให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น และ 
2) ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
  (6) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย 1) สร้างความตะหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และด าเนินการตามแนวทางใน
การจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) 2) ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขเก่ียวกับ 
ภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์อาชญากรรมไซเบอร์ 
ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 3) พัฒนาระบบบกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
ให้แก่ผู้เรียน เพ่ือรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 4) ส่งเสริมให้มีการ  
จัดสภาพแวดล้อมและสร้างระบบนิเวศน์การเรียนรู้ ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย              
มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา และ 5) เสริมสร้างแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคาม
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ทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกท่ีไม่เหมาะสม พฤติกรรม กลั่นแกล้ง
รังแกผู้อื่น (Bully) ความรุนแรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศและยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคี
เครือข่าย   
  (7) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษาได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
  (8) องค์ประกอบ  การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
  (9) ปัจจัย การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา 
 1.4  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ส าหรับปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ในระบบ eMENSCR 
   1) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
    2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
    

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล 

   กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนังถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึง
ปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนา และยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพ       
วัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญหาของมนุษย์ที่
หลากหลาย และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วน
ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ที่มีความส าคัญเร่งด่วน และสามารถด าเนินการและวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ.2564-2565 เพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาเพ่ือเป็นรากฐาน
ในการพัฒนาประเทศให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่
จ าเป็น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่การเรียนรู้ และ
เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จึงได้ด าเนินการโครงการนี้ขึ้น  

 

 2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 สถานศึกษาได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมี
สุขภาวะที่ดี 
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   2.2.2 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและ ภัย
คุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพ 
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

 

 2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จ านวน 

165 โรง 
   2.3.2 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทุกคน   
 

 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

     1) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2   
ทุกโรง มีระบบการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

     2) ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทุกคน ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมี
สุขภาวะที่ดี 

2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
     1) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ทุกโรง มีระบบการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

2) ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทุกคน ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมี
สุขภาวะที่ดี 

 2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.5.1   เชิงปริมาณ 

     1) ร้อยละ 85 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 ได้รับการพัฒนาตามบริบท 
     2) ร้อยละ 85 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ 

    2.5.2  เชิงคุณภาพ 
     1) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2   
ทุกโรง มีระบบการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
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     2) ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทุกคน ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมี
สุขภาวะที่ดี 
 

 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   2.6.1 สถานศึกษาสามรถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และด าเนินการตาม

แนวทางการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่      
โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

   2.6.2 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกัน แก้ไข
และดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 
และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

 

 2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
   2.7.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2   

ทุกโรง  
     2.7.2 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
 

 2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
 

 2.9 กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 60,000 บาท  ที่มางบประมาณ สพป.กส.2 

รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะ 

เวลาปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1  การส่งเสริมความปลอดภัยของ
สถานศึกษา 
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้หลักการ
และแนวทางในการด าเนินงานการส่งเสริม
ความปลอดภัยของสถานศึกษา 
  - จัดการแข่งขันคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบใน
การด าเนินงานการส่งเสริมความปลอดภัยของ
สถานศึกษา 
  - สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

รวม 

  
 

10,000 
 
 
 
 
 

 
10,000 

 
 
 
 
 
 

มกราคม 2565-
มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 2  สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข 
  - ประชุมให้ความรู้หลักการและแนวทาง    
ในการด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

  
 

10,000 
 
 

 
 
 
 
 

มกราคม 2565-
มีนาคม 2565 
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รายการ/กิจกรรมการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะ 

เวลาปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
  - จัดการแข่งขันคัดเลือกสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  - สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

รวม 

 
 

 
10,000 

  
 
 

 
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียน 
  - อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิต
ของผู้เรียน (นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา) 
  - สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน    

รวม 

  
 

10,000 
 
 

 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 

เมษายน 2565-
มิถุนายน 2565 

 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมความปลอดภัยของ
สถานศึกษาของผู้เรียน 
  - สร้างบ้านอุ่นไอรัก สพฐ. ให้แก่นักเรียน 
จ านวน 1 หลัง 
  - สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน   

รวม 

  
 

30,000 
 

 
30,000 

 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม 2565- 
กันยายน 2565 

 
 
 

 

รวมทั้งสิ้น 
 60,000   

หกหม่ืนบาทถ้วน  
(ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 
จ านวน 60,000 บาท 

 
แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

กิจกรรมที่ 1  การส่งเสริมความปลอดภัย
ของสถานศึกษา 
   - ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้หลักการ
และแนวทางในการด าเนนิงานการส่งเสริม
ความปลอดภัยของสถานศึกษา 
  - จัดการแข่งขันคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบใน
การด าเนินงานการส่งเสริมความปลอดภัย
ของสถานศึกษา 
  - สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

10,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

กิจกรรมที่ 2  สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 
   - ประชุมให้ความรู้หลักการและแนวทาง
ในการด าเนินงานการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 
  - จัดการแข่งขันคัดเลือกสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 
  - สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 

 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

10,000 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียน 
   - อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสรา้งทักษะชีวิต
ของผู้เรียน (นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา) 
  - สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

10,000 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

10,000 

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและให้ความปลอดภัยของผู้เรียน 
   - สร้างบา้นอุ่นไอรัก สพฐ. ให้แก่นักเรียน 
จ านวน 1 หลัง 
  - สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน    

  
 
 
 

  
30,000 

 

30,000 

รวม  20,000 10,000 30,000 60,000 
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โครงการ (3)                การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
              ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตร 

           แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
แผนงาน          พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
กรม        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ สพป. ที่ 2      พัฒนาคุณภาพผู้เรียน / นโยบายสพป.ข้อที่ 4 ด้านการใช้หลักสูตร นวัตกรรม  
        เทคโนโลยี และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ชื่อ – นามสกุล   นายสถิต ศรีถาวร  โทรศัพท์ (มือถือ) 098 8792656 
        โทรสาร............-...................  E-mail…sathit52@yahoo.com…………………….….. 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ  การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

    (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การด าเนินโครงการดังกล่าว จะส่งผลให้เกิด
การพัฒนา บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการบริหาร จัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีทักษะกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและที่เกี่ยวข้องจะ
สามารถน าข้อมูล สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
    (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
         (2) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ                   
ตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
         (3) การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ : การด าเนินโครงการดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดการ
พัฒนา บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การบริหาร จัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีทักษะกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและที่เกี่ยวข้องจะ
สามารถน าข้อมูล สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
    (4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 
    (5) แนวทางการพัฒนา : ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
    (6) เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ 
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น         
    (7) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การด าเนินโครงการดังกล่าว จะส่งผล
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ให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้ ความ 
เข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีทักษะกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น
ของ โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้นซึ่งหน่วยงานภาครัฐและที่
เกี่ยวข้องจะ สามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ     
    (8) องค์ประกอบ  การบริหารจัดการเรียนรู้ (120101V04). 
    (9) ปัจจัย  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (120101F0406 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา 
 1.4  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ส าหรับปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ในระบบ eMENSCR 
  1) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
   2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active 
Learning โดยใช้แนวคิดการสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น (Teach less , Learn more) การปฏิรูป      
การเรียนรู้ระดับห้องเรียน 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 านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ 
เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท า โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้บรรลุตาม มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 2561) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ สอดคล้องตามเป้าหมายของนโยบายดังกล่าว 

 2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2561)  
  2.2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning พัฒนาทักษะที่จ าเป็น                  
ในศตวรรษท่ี 21  

 2.3  เป้าหมาย 
   ผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

จ านวน 165 โรง 
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 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

    1) ผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน 165 โรง 

   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)   
     1) โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2                   

มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และความจ าเป็นและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  

     2) ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษท่ี 21  
 

 2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.5.1   เชิงปริมาณ 
           1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.กส 2 มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) และความจ าเป็นและความต้องการ ของผู้เรียน ชุมชน  
ท้องถิ่น และสังคม 
      2) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน สพป.กส 2 ทั้ง 165 โรง จัดการเรียนรู้แบบ Active  
Learning 
    2.5.2  เชิงคุณภาพ 

         1) โรงเรียนในสังกัด สพป.กส 2 มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ และ ตัวชี้วัดสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
         2) ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1) โรงเรียนในสังกัด สพป.กส 2 มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัดสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ 
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) และความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  
     2) ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
        ครูและบุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน / โรงเรียน ในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 

  2.8  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ....ปีการศึกษา.2564 
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2.9 กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ  24,000  บาท  ที่มางบประมาณ สพป. 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะ 

เวลาปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 
    กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 
โดยประชุมเชิงปฏิบัติการการหลักสูตร 
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) ให้กับวิทยากรแม่ไก่ ของศูนย์
เครือข่ายฯ 
 - ค่าอาหาร–อาหารว่าง (55 คน×150 บาท 
×1วัน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม (9 คน x 300 
บาท) 
- ค่าตอบแทนประธาน (พิธีเปิด) 
   - ค่าเอกสาร  
                    รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,700 
 
2,000 
 
4,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
8,250 
 
 
 
 
 
8,250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,050 
2,050 

 มีนาคม-
เมษายน 
2565 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการขยาย
ผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ให้กับ
ผู้บริหาร และครู ของศูนย์เครือข่ายฯ 
     - สนับสนุนให้ศูนย์เครือข่ายฯ 
ด าเนินการขยายผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2561) ให้กับผู้บริหาร และครู จ านวน 9 
ศูนย์ๆ เครือข่ายละ 1,000 บาท (9*1,000) 

 

 

 

 

 

9,000 

   มีนาคม-
เมษายน 
2565 

รวมทั้งสิ้น 
13,700 8,250 2,050   

24,000  
(ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 
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2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  
จ านวน   24,000  บาท 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการหลักสูตร 
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้ นฐาน  พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 

  
12,000 

   
12,000 

2. ประชุมเชิงปฏบิัติการขยายผลการใช้
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.
2560) ให้กับผู้บริหาร และครู ของศูนย์
เครือข่ายฯ 

   
12,000 

  
12,000 

3. นิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร    √  
รวม  12,000 12,000 0 24,000 
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โครงการ (4)          การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย  ปีงบประมาณ  2565 
แผนงาน       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ สพป. ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน /นโยบาย สพป. P@5Q model เป้าหมาย 10 จุดเน้น 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล   นางประคอง  จุลสอน  โทรศัพท์ (มือถือ) 095-6587110        

 โทรสาร. 043-889550    E-mail prakongjulson@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย   คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต 
ในศตวรรษท่ี 21 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ 
ศตวรรษท่ี 21  
                  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขาติ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียม
ความพร้อมและมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ ด้วยการลงมือท าด้วยตนเอง รู้จักตั้งค าถามและหาค าตอบด้วย 
ตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  และเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่เรียนจบหลักสูตร              
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
  (2) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  (3) การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ : เด็กปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ 
และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยการก ากับ ดูแล ส่งเสริมอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนบทบาทของ
สถาบันครอบครัว ในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็ก
ปฐมวัย เพ่ือที่จะพัฒนาต่อยอดในวัยที่สูงขึ้น   
  (4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  
  (5) แนวทางการพัฒนา : จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมรรถนะและ
คุณลักษณะ คุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มี คุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้าน
ความคิด ความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบทักษะการรู้จัดประเมินตนเอง
ควบคู่ กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้จริยธรรม และ
ความเป็น มืออาชีพ ตลอดจนผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การ
เรียนรู้ เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีการพัฒนาการที่สมวัย
และการ เตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีการพัฒนาการอย่างรอบด้าน  
    (6) เป้าหมายของแผนย่อย : เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มี 
คุณภาพมากขึ้น   
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  (7) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม 
เต็มตามศักยภาพ และมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคม สติปัญญา 
  (8) องค์ประกอบ  การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้  
  (9) ปัจจัย การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา     

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา 
 1.4  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ส าหรับปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ในระบบ eMENSCR 
   1) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
    2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีนโยบายพัฒนาการจัดการศึกษา 
ระดับปฐมวัย ในปีงบประมาณ 2565 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  และ
นโยบาย จุดเน้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 รวมทั้งเป็นการจัดกิจกรรมที่มี
ความสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
ปฐมวัย  ปีงบประมาณ 2565 ขึ้น 

 2.2 วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือประเมินเด็กปฐมวัย หลังจบการศึกษาปีการศึกษา 2564 
 2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1  เชิงปริมาณ 
                  เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการประเมินพัฒนาการหลังเรียนจบหลักสูตร  
จ านวน 165 โรงเรียน 
          2.3.2 เชิงคุณภาพ 
                             เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
     นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เพื่อรู้ถึงระดับ 
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พัฒนาการของแต่ละคน 
2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)   

        นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน พร้อมในการเรียนรู้ในชั้นที่สูงขึ้น 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.5.1   เชิงปริมาณ 

นักเรียนปฐมวัย มีคะแนนประเมินพัฒนาการ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 
    2.5.2  เชิงคุณภาพ 

       นักเรียนระดับปฐมวัยที่เรียนจบหลักสูตรได้รับการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  
ตามเครื่องมือประเมินจาก สพฐ. ทุกคน 
 

            2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    2.6.1 นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เพื่อรู้ถึงระดับ 
พัฒนาการของแต่ละคน 
    2.6.2 นักเรียนระดับปฐมวัยที่เรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีความพร้อมในการเรียนรู้ใน
ชั้นที่สูงขึ้นต่อไป 
 2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

   นักเรียนปฐมวัยในสังกัดทุกคน 
 2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1-30 มีนาคม 2565 
   

 2.9 กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 30,000  บาท  ท่ีมางบประมาณ สพป. 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 
สถานที่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่  ประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยที่เรียนจบหลักสูตร 
- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดในการอบรม 
 -ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน 
(170 คน × 160 บาท× 1 วัน ) 

 
 

2,800 

 
 
 
 

27,200 

 มีนาคม 
2565 
สพป.กส.2 

รวม 2,800 27,200   
รวมงบประมาณ               30,000 

(ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ          
 จ านวน 30,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1.ประชุมฟังค าชี้แจงในการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย     
ปีการศึกษา 2564 

 30,000   30,000 

รวม  30,000   30,000 
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ชื่อโครงการ (5)            พัฒนาห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
กรม   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ สพป. ท่ี 2        พัฒนาคุณภาพผู้เรียน / นโยบาย ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจุดเน้น  
   การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว/ห้องเรียนคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ ,นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์ , นางสาวสุกัลญา  ภูผิวโคก 
  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
            เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2560 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

- คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
ประเด็นยุทธศาสตร์  การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

(2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
     การด าเนินงานตามมาตรฐาน  จุดเน้นห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ตามบริบทของสถานศึกษา 

ส่งเสริมให้มีห้องเรียนคุณภาพในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครูบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนให้เกิดผล เพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงยุคสมัย 
ไทยแลนด์ 4.0 ที่ยั่งยืนให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ  
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระยะที่ 2) 
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (2) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ   การด าเนินงานตามมาตรฐาน  จุดเน้นห้องเรียนคุณภาพ
ภาษาอังกฤษ ตามบริบทของสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีห้องเรียนคุณภาพในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เน้น
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา  ครูบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนให้เกิดผล เพื่อปรับ
ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงยุคสมัย ไทยแลนด์ 4.0 ที่ยั่งยืนให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ 
 (4) แผนย่อย  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21 
 (5) เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
 (6) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา 
รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับ ศตวรรษที่ 21 ที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับ
เนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะ
แบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์  การ
เชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 
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  (7) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ผ่านการประเมินผลตามมาตรฐาน  
จุดเน้น ห้องเรียนคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 
  (8) องค์ประกอบ    ตามมาตรฐาน  จุดเน้นห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ของสถานศึกษา 
  (9) ปัจจัย .. ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียน มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ พร้อมเรียนรู้ 
สู่ความเป็นนานาชาติ   
 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
 เรื่องประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา   มาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ 
ที่ 21 ทักษะทางภาษา 
 1.4  แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ส าหรับปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ในระบบ eMENSCR 
   1) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
    2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
        

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

     2.1  หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “1 ต าบล 1 โรงเรียน

คุณภาพ” ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดรับกับค ากล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียน 
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 ารงชีวิต ใน
การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วม
และเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตร
หลานเข้ามาเรียน น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่
เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพโดยเริ่มในปีงบประมาณ 
2562 จะเริ่มด าเนินการขับเคลื่อนในโรงเรียนประถมศึกษา ระดับต าบลก่อน และปีงบประมาณ 2563 พัฒนา
ไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับอ าเภอ โรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ (Stand Alone) ตามล าดับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
พัฒนาการศึกษาไทยในเชิงระบบอย่างแท้จริง 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้บรรลุตามเป้าหมายในปีการศึกษา  2563  โดยเร่งด าเนินการ
โครงการให้เป็นรูปธรรม การพัฒนาเร่งด่วนด้าน การพัฒนาภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารโดยเฉพาะส่งเสริมให้มี
ห้องเรียนคุณภาพในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา  ครู
บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนให้เกิดผล เพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงยุคสมัย ไทยแลนด์ 4.0 ที่
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ยั่งยืน ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในปี
การศึกษา 2563 และให้มีการพัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามบริบทของตนเอง  ด้านการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสามารถให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้น า สู่การปฏิบัติ และเกิดประสิทธิผล 

ดังนั้น กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์   
เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษขึ้น 
 2.2 วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือพัฒนาห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ตามแนวทางActive learningของโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

2) เพ่ือพัฒนาให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูนักเรียน มีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ได้
มาตรฐานทดสอบตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดตามกรอบ (CEFR) 

3) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดห้องเรียนคุณภาพอันเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อน าไปใช้จัดการเรียนการ
สอน ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์รวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

          2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1  เชิงปริมาณ 
  1) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียนทั่วไปจ านวน 165โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
สื่อสาร ได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 2.3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ร้อยละของห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษที่ได้รับการประเมินคุณภาพ อันเป็นแบบอย่างที่ดี 
สามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพเป็นศูนย์รวมการศึกษาเรียนรู้ ที่มีคุณภาพของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
       2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน มีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ได้มาตรฐานทดสอบ
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ตามกรอบ  (CEFR) 
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
   2.4.1 ผลผลิต (Output)  
       1) พัฒนาห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ตามแนวทางActive learningของโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลและโรงเรียนในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพ 
       2) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนักเรียน ให้มีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
       1) โรงเรียน มีห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษน าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง 
เหมาะสมตามบริบทและมีประสิทธิภาพ 
        2) ผู้บริหาร ครูมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและเข้าทดสอบตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR  

  2.5 ดัชนีวัดความส าเร็จ ( KPIs ) 
     เชิงปริมาณ    ร้อยละ 100 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียนทั่วไป ในสังกัดส านักงาน
 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
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 เพ่ือสื่อสาร ได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  เชิงคุณภาพ  1) ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษที่ได้รับการประเมินคุณภาพ อันเป็นแบบอย่างที่ดี 
 สามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพเป็นศูนย์รวมการศึกษาเรียนรู้ ที่มีคุณภาพของ
 ชุมชนอย่างยั่งยืน 
      2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ได้มาตรฐาน
 ทดสอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ตามกรอบ  (CEFR) 
           2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเข้าทดสอบตามกรอบ
 มาตรฐาน CEFRโดยได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  มีแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน 
 ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ชัดเจนและน าสู่การปฏิบัติภาษาอังกฤษได้จริง 
  2) โรงเรียนมีและใช้การจัดห้องเรียนคุณภาพด้านภาษาอังกฤษ ที่เหมาะสมตามบริบท เพ่ือส่งเสริม
 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามวัยของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนงานแนวทางทิศทางการขับเคลื่อนภาษาอังกฤษที่ชัดเจน และ
 เปิดโอกาสให้โรงเรียน ได้พัฒนาแนวทางด้วยตนเอง ตามบริบทและศักยภาพ ที่สอดคล้องนโยบายด้านการ
 เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของรัฐบาลมี นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เป็น
 แบบอย่างได้ 

2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  โรงเรียนในสังกัดสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู และนักเรียน 
      

 2.8 กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ   งบประมาณทั้งสิ้น  (จ านวน 30,000บาท) 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วันเวลา

สถานที่
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม ชี้แจง คณะกรรมการปรับปรุง กรอบ 
มาตรฐาน จุดเน้นห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา  
2564 เพื่อประกาศใช้ กับโรงเรียน. ในสังกัด และแนวทางการ
ขับเคลื่อน 
-ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ผู้อ านวยการโรงเรียน .ครู และ
ศึกษานิเทศก์ จ านวน  40  คน  1  วัน คนละ 130 บาท  (30x100) 
เป็นเงิน 

 
 
 
 

 
 

 
 

3,000 

 
 
 
 
 
 

  
 
เม ย.2565 

กิจกรรมที่ 2   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศ ติดตาม และประเมิน
ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษในระยะที่ 1-3  ระยะ ในระดบั
ศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษระดบัศูนย์ เครือข่าย 9   ศูนย ์คัดเลือก 
 - ค่าใช้จา่ยในการประชุมแลกเปลี่ยน นิเทศ ติดตาม  และ
ประเมินห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษในระยะที่ 1-3  ของศูนย์
พัฒนาภาษาอังกฤษ 9 ศูนย์ ๆ ละ 3,000   เป็นเงิน 

  
 

 
27,000 

   พ.ค- มิ.ย 
2565 

กิจกรรมที่ 3 
.   ส่งเสริมพัฒนาให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูนักเรยีน มีทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ได้มาตรฐานทดสอบตามที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดตามกรอบ (CEFR) 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วันเวลา

สถานที่
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 4 
-นิเทศ ติดตามประเมินห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ระยะที ่4  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาคณะกรรมการประเมิน ในประเมิน
ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษตามเครื่องมือมาตรฐาน 
ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ    

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  ก.ค. 2565  

กิจกรรมที่ 5  สรุปผล รายงาน การจัดท ารายงานวิจัยห้องเรียน
คุณภาพภาษาอังกฤษเอกสารรูปเล่มรายงาน โครงการ/ วิจัย
ห้องเรียนห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ  

  
 

   ส.ค. 65 

รวม  30,000    

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
   2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ          
 จ านวน 30,000 บาท 

กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม ชี้แจง 
คณะกรรมการปรับปรุง กรอบ 
มาตรฐาน จุดเน้นห้องเรียน
คุณภาพภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา  
2564 เพ่ือประกาศใช้ กับโรงเรียน.        
ในสังกัด และแนวทางการ
ขับเคลื่อน 

-  3,000  3,000 

กิจกรรมที่ 2   แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
นิเทศ ติดตาม และประเมิน
ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษใน
ระยะที่ 1-3  ระยะ ในระดับศูนย์
พัฒนาภาษาอังกฤษระดับศูนย์
เครือข่าย    
9 ศูนยเ์ครือข่าย คัดเลือก 

  27,000  27,000 

รวม -  30,000  30,00 
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โครงการ (6)    ส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์โรงเรียน 
           สู่การปฏิบัติ 
แผนงาน       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์      
หน่วยงานรับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ สพป.ที่ 4  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จุดเน้น ศาสตร์พระราชา หลัก 
     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสหกรณ์โรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล   นางสาวนุชนารถ  ภูมาศ  โทรศัพท์ (มือถือ) 097-4145449 
     โทรสาร..043-889550  E-mail  nootchanart@esdc.go.th 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

   (1) เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความ
รัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความ
ซื่อสัตย์สุจริตการมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การกระท าอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทาง
สังคม  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
     (2) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี
งาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์
สุจริตการมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การกระท าอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
  (4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
  (5) เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 
  (6) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูใน
ครอบครัว ปลูกฝังค่านิยมและบรรทัดฐานวัฒนธรรมที่ดีผ่านสถาบันครอบครัว ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่
พัฒนาในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การมัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สร้างเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งและอบอุ่น 
  (7) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรม
การปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
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  (8) องค์ประกอบ  สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสติปัญญา  
  (9) ปัจจัย หลักสูตรและกิจกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมค่านิยม ศิลปะและวัฒนธรรม  
    

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา 
            1.4  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ส าหรับปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ในระบบ eMENSCR 
   1) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
    2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่  9 
ทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทยเก่ียวกับการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
เป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บน การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสาย
กลางและความไม่ประมาท  โดยค านึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  
ตลอดจนการใช้ความรู้  ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน  การตัดสินใจและการกระท าต่างๆ  
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได ้
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการน้อมน าศาสตร์พระราชา โครงการในพระราชด าริและการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับให้ครบ 100%  เพ่ือให้ผู้บริหารองค์กร ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์พระราชา 
โครงการในพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าทฤษฎี หลักคิด หลักปฏิบัติ มา
บูรณาการในการบริหารจัดการ 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 

 2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพื่อสรรหาและพัฒนารูปแบบ แนวการจัดกิจกรรม โครงงานและฐานการเรียนรู้ที่สร้าง

เสริมกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา  
  2.2.2 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างเสริมกระบวนการคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่ง
สหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะ เป้าหมายที่ 12 : การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
  2.2.3 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบทุกโรงเรียน 
  2.2.4 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา  
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 2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 เชิงปริมาณ 

   โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2          
จ านวน  165  โรงเรียน 
  2.3.2 เชิงคุณภาพ 
     1) สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสามารถจัดกิจกรรม โครงการและฐานการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
กระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสหกรณ์โรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
     2) สถานศึกษาต้นแบบ ได้รับการพัฒนาความรู้และเข้าใจเทคนิคการจัดกิจกรรม/ ชุมนุม/ 
ฐานการเรียนรู้ “อยู่อย่างพอเพียง” ที่สร้างเสริมกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
     3)  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับ
การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบทุกโรงเรียน 
     4) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับ
การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 

 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

1) สถานศึกษามีรูปแบบการจัดกิจกรรม/ ชุมนุม/ ฐานการเรียนรู้ “อยู่อย่างพอเพียง”  
ที่สร้างเสริมกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     2) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับ
การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบทุกโรงเรียน  
       3) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับ
การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างน้อย 3 โรงเรียน 

        4) สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)   

      1) ผู้เรียนได้รับการบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่มี
การสร้างกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    2) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สหกรณ์โรงเรียน  

 

 2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
2.5.1  เชิงปริมาณ 

                         1) โรงเรียนในสังกัดได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ร้อยละ 100 
        2) สถานศึกษาพอเพียงได้รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาท่ียื่นขอประเมิน  

    2.5.2  เชิงคุณภาพ 
  1) ผู้เรียนได้รับการบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่มีการ 

สร้างกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง 
   2) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6.1 สถานศึกษามีรูปแบบการจัดกิจกรรม/ ชุมนุม/ ฐานการเรียนรู้ “อยู่อย่างพอเพียง”  

ที่สร้างเสริมกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.6.2 ผู้เรียนได้รับการบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่มี
การสร้างกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง 
  2.6.3 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับ
การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบทุกโรงเรียน 
  2.6.4 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับ
การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างน้อย 3 โรงเรียน 
  2.6.5 โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

   2.7.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2          
จ านวน 165 โรงเรียน 

         2.7.2 นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 
 2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  มกราคม 2565 - มีนาคม 2565 
 2.9 กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ   16,800  บาท  ที่มางบประมาณ สพป. 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะ 

เวลาปฏิบัต ิค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 
กิจกรรมที่  1 
ประชุมชี้แจงโครงการ วางแผนการด าเนินงาน
ของคณะท างาน      

    ม.ค. 2565 

กิจกรรมที่  2 
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินศูนย์การ
เรียนรู้ฯ กับผู้ที่เก่ียวข้อง โรงเรียนที่เข้าร่วม  

    ม.ค. 2565 

กิจกรรมที่  3 
ส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษาพอเพียงมีความ
พร้อมในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
- ค่าตอบแทนวทิยากร 
- ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวนัและเครื่องดื่ม 
 (160 x 60)      
      รวม  16,800 บาท 

 
 
 
7,200 

 
 
 
 
 

9,600 

  ม.ค. 2565 

กิจกรรมที่  4 
ส่งเสริมสถานศึกษาในสงักัดการจัดกิจกรรม  
โคก หนอง นา โมเดล ธารน้ าใจแห่งความหวัง 

    ม.ค. 2565 

กิจกรรมที่ 5 
พัฒนาความรู้ความเข้าใจเทคนคิการจัด
กิจกรรม/ ชุมนุม/ ฐานการเรียนรู้ “อยู่อย่าง

    มี.ค. 2565 
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กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะ 

เวลาปฏิบัต ิค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 
พอเพียง” ที่สร้างเสริมกระบวนการคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมที่ 6 
ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

    มี.ค. 2565 

รวมทั้งสิ้น 
7,200 9,600    

16,800  
(ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 
จ านวน 16,800 บาท 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ วางแผนการ
ด าเนินงานของคณะท างาน      

 √    

2. ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินศูนย์
การเรียนรู้ฯ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

 √    

3. ส่งเสริมสนับสนนุให้สถานศึกษา
พอเพียงมีความพร้อมในการประเมินศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 

 16,800   16,800 

4. ส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดการจัด
กิจกรรมโคก หนอง นา โมเดล ธารน้ าใจ
แห่งความหวัง 

 √    

5.พัฒนาความรู้ความเข้าใจเทคนิคการจัด
กิจกรรม/ ชุมนุม/ ฐานการเรียนรู้ “อยู่
อย่างพอเพียง” ที่สร้างเสริมกระบวนการ
คิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 √    

6. ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน      
รวม  16,800    
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โครงการ (7)     ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
แผนงาน        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์      
หน่วยงานรับผิดชอบ    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
กรม      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ สพป.ที่ 4  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จุดเน้น ใช้หลักสูตร นวัตกรรม 
    เทคโนโลยี และจัดการบวนการเรียนรู้Active Learning และ Coach&Coaching 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ชื่อ – นามสกุล   นางสาวนุชนารถ  ภูมาศ  โทรศัพท์ (มือถือ) 097-4145449 
         โทรสาร.043 889550.  E-mail  nootchanart@esdc.go.th 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1)  

 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาการเรียนรู้ 
       (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์  เฉลี่ย 470 คะแนน   
. 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
     (2) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 470 คะแนน   
  (4) แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  (5) เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  (6) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการ
เรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดย
ใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ 
เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
  (7) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะ
รายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ ร้อยละ 50 
  (8) องค์ประกอบ  รูปแบบและระบบการเรียนรู้  
  (9) ปัจจัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ 
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 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา 
 1.4  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ส าหรับปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ในระบบ eMENSCR 
   1) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
    2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  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 ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ได้มีความมุ่งหมายและหลักการว่า การจัดการศึ กษาต้อง
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 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น 
การศึกษาจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งต้องให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมตามหลักสูตร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมมีคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในขั้นสูง การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตตลอดจนมีทักษะความรู้ 
และคุณลักษณะที่สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม (Learning innovation skill)  เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้เรียนรู้และเตรียมผู้เรียนในศตวรรษ  
ที่ 21 

 2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 ส่งเสริมให้ครูน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนสอน 
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  2.2.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับ ทักษะ
ในศตวรรษ ที่ 21 ได้แก่ การสอนแบบโครงงาน  การบูรณาการข้ามวิชาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) จิตศึกษา 
และกระบวนการ PLC 
  2.2.3 นิเทศ ติดตามในการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด  
 2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1 เชิงปริมาณ 
   โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2  จ านวน  165  

โรงเรียน 
  2.3.2 เชิงคุณภาพ 
     โรงเรียนในสังกัดสามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมี
คุณภาพ เป็นต้นแบบได้  
 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
    โรงเรียนมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
2.4.3   ผลลัพธ์ (Outcome)   

1) ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้  สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 
       2) ครูสามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
   2.5.1   เชิงปริมาณ 

1) โรงเรียนในสังกัดน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ ร้อยละ 100 

   2.5.2  เชิงคุณภาพ 
       1)  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้  สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 
       2)  ครูสามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
2.6.1 ครูสามารถน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
 2.6.2 โรงเรียนมีความตระหนักและเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศตวรรษ 

ที่ 21 
  2.6.3 โรงเรียนได้รับนิเทศ ติดตามการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
 2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

    2.7.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2       
จ านวน 165 โรงเรียน 

   2.7.2 นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 
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 2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

           2.9 กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ   13,200  บาท  ท่ีมางบประมาณ สพฐ. 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะ 

เวลาปฏิบัต ิค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 
กิจกรรมที่  1 ประชุมชี้แจงโครงการ วาง
แผนการด าเนนิงานของคณะท างาน      

    ม.ค. 2565 

กิจกรรมที่  2 ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ กับผูท้ี่เก่ียวข้อง 
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  

    ม.ค. 2565 

กิจกรรมที่  3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการเรียน 

    ม.ค. 2565 

กิจกรรมที่  4 ส่งเสริมเทคนิคการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21   
- ค่าตอบแทนวทิยากร 
-ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวนัและเครื่องดื่ม 
(110 x 80 คน x 1 วัน) 

 
 
 

3,600 

 
 
 

 
8,800 

  ม.ค. 2565 

กิจกรรมที่ 5 จัดหา license ระบบการประชุม
ทางไกล 

  
800 

  มี.ค. 2565 

รวมทั้งสิ้น 
3,600 9,600    

13,200  
(ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ       
จ านวน 13,200 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ วางแผนการ
ด าเนินงานของคณะท างาน      

 √    

2. ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินศูนย์
การเรียนรู้ฯ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

 √    

3. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียน 

 √    

4. ส่งเสริมเทคนิคการจัดการเรยีนรู้ที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21   

 12,400   12,400 

5.จัดหา license ระบบการประชุมทางไกล  800   800 
รวม  13,200    
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โครงการ (8)            พัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                            ครูดีศรีกาฬสินธุ์ เขต 2     
แผนงาน                 พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
กรม  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ติดต่อประสานงาน   ชื่อ นายการัณยภาส  ศิวะกรภูริหิรัญ  โทรศัพท์  (มือถือ)  0921922265 
            โทรสาร 040 889550  E-mail jong1711@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
               เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
           1) ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

              (1) เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับ
วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21                
       (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษท่ี 21 
         (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดท าผลงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและสร้างขวัญก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้         
       (1) เป้าหมาย : 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่  
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
       (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดท าผลงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและสร้างขวัญก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21  
   (4) เป้าหมายของแผนย่อย   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
   (5) แนวทางการพัฒนาของแผนย่อย  มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่
ใฝ่เรียนรู้พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ  
   (6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดท าผลงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและสร้างขวัญก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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    1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
                    ประเด็นปฏิรูป การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 1.4  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ส าหรับปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ในระบบ eMENSCR 
   1) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
    2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

            ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 และ              
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 54 บัญญัติว่า การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดและการ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมินทั้งนี้ ให้ค านึงถึง
ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความ
ช านาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ 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 าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกต าแหน่ง  
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 79 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและมีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาเพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพที่เหมาะสม ในอัน
ที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความ ก้าวหน้าแก่ราชการ  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ และจากการวิเคราะห์ข้อมูล
การขอปรับปรุงก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น พบว่ายังไม่มีผู้ผ่านการประเมิน จึงมีความจ าเป็นต้องมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
ผู้ปฏิบัติงานให้มากที่สุด จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพในครั้งนี้ 

2.2  วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดท าผลงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   2) เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและ
สร้างขวัญก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที ่
    3) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด                     
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    2.3  เป้าหมาย 
   2.3.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงาน
ก าหนด  
  2.3.2 ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2              
      2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
     ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับ
การคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ ของรางวัล ประเภทต่างๆ  
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
     ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มี คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในวิชาชีพครูให้เป็นที่ ประจักษ์แก่
สังคม 
 2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
                   2.5.1 เชิงปริมาณ  
     1) พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา,
ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา,ศึกษานิเทศก์ ,บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) และ
ลูกจ้างทุกประเภทในสังกัดเพ่ือให้ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ในการปฏิบัติงาน ผ่าน               
ร้อย 80 ขึ้นไป 
 2) คัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างใน
สังกัด  “ครูดีศรีกาฬสินธุ์ เขต 2” ร้อยละ 100 ของผู้สนใจ 

     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง  ผู้บริหารการศึกษา,ครู, 
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2)  และลูกจ้างทุกประเภทในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ และ
มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ในการจัดท าผลงานทางวิชาการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สมัครใจได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 
   2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) ผู้ผ่านการพัฒนา มีความรู้  ทักษะ  เจตคติที่ดี   ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิ  
   2) ผู้ผ่านการพัฒนา สามารถเขียนผลงานทางวิชาการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลัก
วิชาการ น าไปสู่การพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน สู่การเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด  และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
   2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 2 ทุกคน 

  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  เมษายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565 
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 2.9  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ (งบประมาณ 25,000 บาท)  งบประมาณ สพป.กส. 2 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะ               

เวลาปฏิบัต ิค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 

1. ส่งเสรมิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูม้ี
ผลงานดเีด่น เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกในระดับเขตพื้นท่ี               
การศึกษา จัดท าโล่รางวลั 
  1.รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา แยกออกเป็น 
ผอ.ร.ร./ครู/ศน./บุคลากร38ค .(2) และลูกจ้าง จ านวน 12 
ประเภท พร้อมเกียรติบัตร 
   2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา แยกออกเป็น  ผอ.ร.ร./ครู/ศน./บุคลากร38ค.(2) 
และลูกจ้าง จ านวน 12 ประเภท  พร้อมเกียรติบัตร 
   3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา แยกออกเป็น  ผอ.ร.ร./ครู/ศน./บุคลากร38ค.(2) 
และลูกจ้าง จ านวน 12 ประเภท     พร้อมเกียรติบตัร   
  4.รางวัลหรือเกียรติบัตรระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
พร้อมเกียรติบัตร  

 
 
 
 
 

   

 

 

เม.ย.65 

2.  การคัดเลือกครูดีศรีกาฬสินธุ์  เขต 2  ระดับศูนย์
เครือข่าย และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา        
     -  ค่าอาหารกลางวัน   (20*100*1 ) 
     -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20*30*2) 
     -  ค่าตอบแทนคณะกรรมการการคัดเลือกครดูี 
        ศรีกาฬสินธุ์ เขต 2 (20*600*1) 

 
 
 
 
 

   12,000   
 

 
 
 

2,000 
1,200 
 

 

  พ.ค.65 

3.  พิธีการจัดมอบรางวัลครูดีศรีกาฬสินธุ์ เขต 2 
        - ค่าตอบแทนประธานเปิด/ปิดพิธีมอบรางวัล 
        - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60*30*2) 
        - ค่าอาหารกลางวัน (60*70*1) 

 
2,000 

       

 
 

3,600 
4,200 

 
 

 
 

มิ.ย.65 

รวม 14,000 11,000 - - 25,000 

หมายเหตุ  ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ 

2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณวงเงินงบประมาณที่ ด าเนินการ 25,000 บาท 
แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1.การคัดเลือกครูดีศรีกาฬสินธุ์ เขต 2  
ระดับศูนย์เครือข่าย และระดบัเขตพื้นที่
การศึกษา        
2.พิธีการจัดมอบรางวัลครูดีศรีกาฬสนิธุ์ 
เขต 2 

  25,000  25,000 

รวม   25,000  25,000 
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โครงการ (9)            พัฒนาลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักการภารโรง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
                                 และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงาน                 พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
กรม  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ติดต่อประสานงาน   ชื่อ นายการัณยภาส  ศิวะกรภูริหิรัญ  โทรศัพท์  (มือถือ)  0921922265 
            โทรสาร  -  E-mail jong1711@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
               เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
           1) ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์               
      (1) เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
                         (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21      
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ
ลูกจ้าง ชั่วคราวและลูกจ้างประจ าให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้        
       (1) เป้าหมายของแผนแม่บทฯ  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็น ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
      (2) การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ : เป็นการส่งเสริมและพัฒนาลูกจ้างชั่วคราว
และ ลูกจ้างประจ าในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ วิชาการและวิชาชีพ เพื่อเพ่ิมอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่เป็นเลิศ 
      (3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21 
      (4) แนวทางการพัฒนาแผนย่อย : เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่  
      (5) เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
      (6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : พัฒนาสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว 
และลูกจ้างประจ าให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ และมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ ที่ 21 
พร้อมเรียนรู้และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา 
 1.4  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ส าหรับปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  
   1) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
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    2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

            ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 79 
บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้เล็งเห็นความส าคัญของบุคลากร   
ในกลุ่มเป้าหมายดงักล่าว  จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น   

             2.2 วัตถุประสงค์ 
   1) เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าและ
ลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งนักการภารโรง ในสังกัด 
  2) เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราว ต าแหน่งนักการภารโรง ในสังกัดและส่งผลให้การปฏิบัติงานมีสิทธิผลสูงขึ้น  
  3) เพื่อให้ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักการภารโรง สามารถน าองค์
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น                 
             2.3  เป้าหมาย 
  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งนักการภารโรง ในสังกัดสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
จ านวน  114 คน และคณะท างาน 

2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 2.4.1 ผลผลิต (Output) 
   ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งนักการภารโรง จ านวน 114 คน ได้รับการ
พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ    
         2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   (1) บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง มีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
  (2) ผู้ได้รับการพัฒนามีความพอใจในความมั่นคงและมีเจตคติท่ีดีในการประกอบวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
  2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
     2.5.1 เชิงปริมาณ  
       (1) ร้อยละ 100 ของผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ 
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว สามารถน าความรู้ประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ    
     2.5.2 เชิงคุณภาพ                                     
     1) พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราวในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  ปฏิบัติงาน ผ่าน ร้อย 100 ขึ้นไป 
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     2) ผ่านการพัฒนาตามโครงการทุกคนมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ สามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานประจ าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลดีต่อสถานศึกษา
และผู้มารับบริการ 
   2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักการภารโรง         
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลดีต่อหน่วยงานและสถานศึกษา 
  2) ลูกจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งนักการภารโรง ในสถานศึกษา                     
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ  แนวทางการพัฒนา มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  สามารถท่ีจะน าความรู้  ประสบการณ์ จากการฝึกอบรมไปใช้ในการด ารงชีวิตและ
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม          
 2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  1)บุคลากรสายงาน มีความตระหนักในงาน พยายาม บรรลุเป้าหมายงาน งานมีความ
ยั่งยืนและพัฒนางานได้ไม่มีที่สิ้นสุด 
  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  มีนาคม 65- 30 กันยายน 2565 

2.9 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
            วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ (งบประมาณ 25,000 บาท) 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะ               

เวลาปฏิบัต ิค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างาน 
      1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
        1.1 ประชุม วางแผน เตรียมการด าเนินงาน 
        1.2 ประชุมคณะกรรมการและวิทยากร
ด าเนินการ 
         -ค่าอาหารกลางวัน (10*50*1) 
        -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10*30*2 มื้อ) 
        - ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรฯ 
  (6*600*1 )พร้อมเกียรติบัตร   

 
 
 
 
 

 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 

500 
 

600 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
       
4,700 
 

กิจกรรมที่ 2 
      2.1 การสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งช่างไฟฟ้า
,ช่างครุภัณฑ์,ครูช่วยสอนและนักการภารโรงหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
      2.2 สร้างจิตอาสา ความส านึกของบุคคลที่มีต่อ
ส่วนรวม เป็นจิตที่เป็นผู้ให้ คิดดี คิดทางบวกมี
ความหวังดีต่อผู้อ่ืน เป็นความสมัครใจ เต็มใจ ตั้งใจ
ท าอยากช่วยเหลือ โดยไม่หวังผลตอบแทนและส่งผล
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะ               

เวลาปฏิบัต ิค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 
ให้เกิดความสุขทางจิตใจ ผู้ที่มีจิตสาธารณะจะแสดง
พฤติกรรมที่อาสาท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม การงด
เว้นการกระท าที่จะส่งผลให้เกิดความช ารุดเสียหาย 
การมีส่วนร่วมดูแลรักษาและเคารพสิทธิของบคุคล
อ่ืนในการใช้ทรัพย์สินส่วนรวม   
2.3จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน 1  วัน 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
(147 คน x 30x2) 
 - ค่าอาหารกลางวัน (147 คน x50) 
 - ค่าตอบแทนพิธีเปิด/ปิดบรรยายพิเศษ 
 - ค่าตอบแทนอบรมสัมมนาวิทยากร (4*600*1) 
 - ค่าจัดท าเกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,000 

   2,400 

 
 
 
 
 

 
 

8,820 
 

7,350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
730 

 
 
 
 
 
20,300 

รวม 7,000  17,270 730 - 25,000 

หมายเหตุ  ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ 

2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณวงเงินงบประมาณที่ ด าเนินการ 25,000 บาท 
แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างาน  4,700   4,700 

กิจกรรมที่ 2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  20,300   20,300 

รวม  25,000   25,000 
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โครงการ (10)         ประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                           การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
แผนงาน                 พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
กรม  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ติดต่อประสานงาน   ชื่อ นายการัณยภาส  ศิวะกรภูริหิรัญ  โทรศัพท์  (มือถือ)  0921922265 
             โทรสาร 043-889550   -   E-mail jong1711@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
               เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
           (1) ยุทธศาสตร์ชาติที ่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

        (2) เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส่  
               (3) ประเด็นยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐ เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ 
                    (4) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  การพัฒนาบุคลากรหลักในการจัดการศึกษา 
ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ในการ
เสริมสร้างศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน รวมไปถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่
ต้องอาศัยการใช้เทคนิควิธีการและการใช้นวัตกรรมสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นองค์ประกอบและปัจจัยในการขับ
เคลื่อนที่ส าคัญส่งผลต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้มีความเข้าใจและเจตคติในการบริหาร
สถานศึกษา และเป็นผู้น าการบริหารสถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 
  (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริหารประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
  (2) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับการพัฒนาภาวะผู้น า
ในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบและมีความเป็นมืออาชีพ เป็นผู้น าทางความรู้และความคิด 
ผลักดันภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานและ
สังคม 
       (4) แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
           (5) เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชนยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
 (6) แนวทางการพัฒนา  4) สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้น าและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการน า
หน่วยงาน และมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และ
ความคิด ผลักดันภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงาน
และต่อสังคม เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
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ทางความคิดให้ตนเอง มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ  เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วยท าให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้าง
คุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
 (7) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผ่นแม่บทฯ  บุคลากรในหน่วยงาน มีความรู้ 
ความสามารถทุกด้าน สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์จุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (8) องค์ประกอบ  ภาวะผู้น าของผู้บริหารทุกระดับ 
 (9) ปัจจัย  ความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการเป็นแบบอย่างที่ดี 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา                    
   เป้าหมายรวม  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   1.4  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ส าหรับปีงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบ eMENSCR 
   1) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
    2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
             2.1  หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของคน
ไทยที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในเวทีสากลรวมทั้งยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยใน
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นประกอบกับ
การจัดการศึกษาใต้ศตวรรษที่ 21 การบริการและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีความจ าเป็นที่จะต้องมี
การปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากรหลักในการจัดการศึกษา 
ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ในการ
เสริมสร้างศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน รวมไปถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่
ต้องอาศัยการใช้เทคนิควิธีการและการใช้นวัตกรรมสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องยอมรับว่าองค์ประกอบและปัจจัย
ในการขับเคลื่อนที่ส าคัญส่งผลต่อเรื่องดังกล่าว ก็คือความรู้ความเข้าใจและเจตคติในการบริหารสถานศึกษา
ของผู้อ านวยการสถานศึกษาขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนที่ส าคัญสู่การ
เปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาต่อไป 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
           2.2 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้อ านวยการสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหาร
จัดการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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  2) เพ่ือพัฒนาความสามารถ ประสบการณ์ และเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการศึกษาแนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยการเงินและการคลังกับ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
  4) เพ่ือสร้างภาวะผู้น าการบริหารสถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  5) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา                                

       2.3  เป้าหมาย 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
เขต 2 สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
จุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ          
   2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 2.4.1 ผลผลิต (Output) 
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับการติดตามและ
ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย และกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  2) สรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการประเมินการจัดการศึกษา 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  1) การขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และสถานศึกษา น าผลการ
ประเมินไปใช้วางแผนบริหารจัดการศึกษา 
   3) บุคลากรทุกสายงาน มีความตระหนักในงาน พยายาม บรรลุเป้าหมายงาน งานมีความ
ยั่งยืนและพัฒนางานได้ไม่มีที่สิ้นสุด 
 

  2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
    2.5.1 เชิงปริมาณ  
     1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จ านวน 1 คน 
     2) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2    จ านวน  3  คน 
     3) ศึกษานิเทศก์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2        จ านวน 15 คน 
     4) ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                    
กาฬสินธุ์ เขต 2                                                                                           จ านวน 165  คน 
     5) คณะท างานและบุคลากร                                                      จ านวน 39  คน
                                                                               รวม  จ านวน 223 คน 
    2.5.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์              
เขต 2 มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษา วินัยการเงินและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
ตลอดทั้งมีเจตคติที่ดี ได้พัฒนาความสามารถและประสบการณ์ในการด าเนินงานการขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษาแนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษา                     
มีเจตคติท่ีดีและได้พัฒนาความสามารถและประสบการณ์ในการด าเนินงานการขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษาแนวใหม่และการขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน 

 2) ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกคน มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีเจตคติที่ดีต่อองค์กร                      
2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

  1) บุคลากรสานงาน มีความตระหนักในงาน พยายาม บรรลุเป้าหมายงาน งานมีความ
ยั่งยืนและพัฒนางานได้ไม่มีที่สิ้นสุด 
  2.8  ระยะเวลาด าเนินโครงการ  1- 30 กันยายน 2565 

2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
            วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ (งบประมาณ 200,000 บาท) 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณจ านวนตามหมวดรายจ่าย ระยะ 

เวลาปฏิบัต ิค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 
วันที่ 17 กันยายน 2565 
        -การประชุมสัมมนาฯผู้บริหารสถานศึกษา
และคณะท างาน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
จ านวน 200 คน  
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (223*30*2 มื้อ 
2.ค่าอาหารกลางวัน (223*150*1 มื้อ) 
3 ค่าอาหารเย็น (223*250 *1 มื้อ) 
4.ค่าท่ีพัก  (30*1200*1) 
5.ค่าห้องประชุม 2 วัน 
6.ค่าตอบแทนวิทยากร (600X6X2) 
7.ค่าพิธีเปิด/ปิดและบรรยายพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 
2,000 

 
 
 
 

13,380 
33,450 
55,750 
36,000 
5,390 

  ก.ย.65 

รวม 9,200 143,970    
วันที่ 18 กันยายน 2565  
-การประชุมสัมมนาฯผู้บริหารสถานศึกษาและ
คณะท างาน สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  จ านวน 
223 คน (ต่อ) 

    ก.ย.65 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (223*30*2 มื้อ)  13,380    
2.ค่าอาหารกลางวัน (223*150*1มื้อ)  33,450    

รวม - 46,830 - -  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,200 190,800   200,000 

หมายเหตุ  ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ 
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2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณวงเงินงบประมาณ                                             
       ที่ด าเนินการ  จ านวน 200,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

กิจกรรม การประชุมสัมมนาฯผู้บริหาร
สถานศึกษาและคณะท างาน สังกัด 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2   

   200,000 200,000 

รวม    200,000 200,000 
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โครงการ (11)          การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                            ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
แผนงาน                 พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
กรม  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ติดต่อประสานงาน   ชื่อ นายการัณยภาส  ศิวะกรภูริหิรัญ  โทรศัพท์  (มือถือ)  0921922265 
            โทรสาร 043 -889550    E-mail jong1711@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
               เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์: ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษท่ี 21 
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ:ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  มีการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 และเป็นครูยุคใหม่ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งสร้างระบบการศึกษาท่ี
เป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
  (1) เป้าหมายของแผนแม่บทฯ : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน  
มีทักษะที่จ าเป็น ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : เป็นการส่งเสริมและพัฒนาครูในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนที่มี
ประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและสังคมไทย เพื่อเพ่ิมอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ด้านการศึกษาที่เป็นเลิศ  
  (3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21  
  (4) แนวทางการพัฒนา : เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่  
  ( 5) เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะการ 
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
  (6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : พัฒนาสมรรถนะครูให้มีความร ู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ  
ที่ 21 พร้อมเรียนรู้และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
                    ประเด็นปฏิรูป การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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   1.4  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ในระบบ eMENSCR 
   1) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
    2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

            ด้วยตาม หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ  0206.7/ว 19 ลงวันที่   25 ตุลาคม  2561                
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยให้หน่วยงาน              
ต้นสังกัดจัดให้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยภายในสามสิบวัน นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
           ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด อีกทั้งเป็นการเตรียมความ
พร้อมและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ทั้งในด้านความ
ประพฤติและด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้เห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการนี้ขึ้น 
               2.2 วัตถุประสงค์ 

   1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้มส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

                2. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้ 

            3. เพื่อให้ข้าราชการครูในสังกัดสามารถน าความรู้ความเข้าใจมาพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
(Career Path)                  

          2.3  เป้าหมาย 
                  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ 

2.3  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
 2.3.1 ผลผลิต (Output) 

             1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีบรรจุใหม่ ได้รับการพัฒนาด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติต่อวิชาชีพครู สามารถน าผลการพัฒนาไปปฏิบัติงานใน
วิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้ 
  2.3.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ ตามสมรรถนะและเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
       2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และสถานศึกษาน าผลการ
ประเมินไปใช้วางแผนบริหารจัดการศึกษา 
       3) บุคลากรทุกสายงาน มีความตระหนักในงาน พยายาม บรรลุเป้าหมายงาน งานมีความ
ยั่งยืนและพัฒนางานได้ไม่มีที่สิ้นสุด 
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2.4 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
     2.4.3 เชิงปริมาณ  
      1) ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
                2) ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูสามารถน าความรู้มาใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ สอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต 
                    2.5.2  เชิงคุณภาพ 
   1) การขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และสถานศึกษาน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการศึกษาในครั้งต่อไปได้ 
    2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ข้าราชการครูที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมและมีความรู้ ความสามารถ ทักษะเจตคติ  
และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
              ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 2  
 2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  30  กันยายน 64- 30 กันยายน 2565 
 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ (งบประมาณ 30,000 บาท) 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  อ่ืนๆ 
กิจกรรมที ่1 ประชุมคณะกรรมการและ
วิทยากรด าเนินการ 
    - ค่าอาหารกลางวัน ( 40*80*1 มื้อ) 

      -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40*30*2 มื้อ) 
กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการอบรมครูผู้ช่วย 
        -ค่าอาหารกลางวัน (130*100*1 วัน) 
        -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (130*30* 
2 มื้อ) 
    1.4 ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (4*600*1) 
    1.5 ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายพิเศษ 
 (1*600*2) 

 
 

 
 
 

 
2,400 

 
1,200 

 
 

3,200 
2,400 

 
13,000 
7,800 

       

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 เม.ย.65-     
 มิ.ย.65 
 

รวม 3,600 26,400   30,000 

หมายเหตุ  ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ 
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2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณวงเงินงบประมาณที่ ด าเนินการ 30,000 บาท 
แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1.โครงการพัฒนาครูผู้ช่วย 
   1.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
   1.2 ประชุมคณะกรรมการและ

วิทยากรด าเนินการ 
   1.3 ด าเนินการอบรมครูผู้ช่วย 

  30,000  30,000 

รวม   30,000  30,000 
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โครงการ (12)           ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว. PA 
                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2     
แผนงาน                 พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
กรม  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ติดต่อประสานงาน   ชื่อ นายการัณยภาส  ศิวะกรภูริหิรัญ  โทรศัพท์  (มือถือ)  0921922265 
                           โทรสาร 043-889550  -  E-mail jong1711@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
               เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  (1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต   
ในศตวรรษท่ี 21  
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การประเมินผลการพัฒนางานเป็นการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของต าแหน่งและ
วิทยฐานะ ที่ด ารงอยู่ มีระบบการประเมินแบบออนไลน์เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษามีวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะและคงวิทยฐานะ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ท าให้คนไทยเป็นคนดี 
คนเก่ง มีคุณภาพ มีความสามารถด้านเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู        
       (1) เป้าหมายของแผนแม่บทฯ  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็น ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีระสิทธิผล เพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
       (2) การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท : โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาทักษะ ให้กับ
คร ูเพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ที่เกิดข้ึน ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับ 
ตนเอง และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดการรักการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเนื่องและยั่งยืน  
       (3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21 
       (4) แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
      (5) เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
      (6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : โครงการดังกล่าวเป็นการ
เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ๆที่เกิดข้ึน เพ่ือให้ครูมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องและ
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  
    1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา ประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปกลไกและระบบ
การผลิต คัดกรองและพัฒนา ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
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   1.4  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ในระบบ eMENSCR 
   1) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
    2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

           ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน
เป็นวิทยาฐานะช านาญการ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวพิเศษแบบใหม่ ว. PA (Performance 
Appraisal) เป็นการประเมินจากผลงานในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เน้นคุณภาพ ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของผู้เรียน ที่สามารถขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยใช้ห้องเรียนและนักเรียนเป็นฐาน และให้มีการประเมินการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา โดย
ที่รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 วรรคสี่ บัญญัติว่า 
“การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของ
ตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 
มาตรา 258 จ.ด้านการศึกษา (3) บัญญัติว่า “ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามรถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการ
บริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู ”        
       ดังนั้น  เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของครูในการเข้าสู่ต าแหน่งและรับเงินวิทยฐานะ
ตามหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานแบบใหม่ดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมนี้ขึ้น เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และสามารถพัฒนางานของตนเองตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่
ก าหนดได้ ตลอดจนการด าเนินการตามข้อตกลงเพ่ือการสู่การเลื่อนวิทยฐานในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้  
      2.2 วัตถุประสงค์ 

                2.1 เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว.PA 
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

              2.2 เพ่ือการท ารายงานการวิจัยการจัดการเรียนรู้ หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
      2.3  เป้าหมาย 

              ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน สามารถปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการด าเนินการประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง (PA) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ความก้าวหน้าใน 
    2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
     1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับการติดตามและ
ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย และกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
    2) สรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการประเมินการจัดการศึกษา 
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   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
     1) การขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์    
เขต 2 เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
     2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และสถานศึกษาน าผลการ
ประเมินไปใช้วางแผนบริหารจัดการศึกษา 
      3) บุคลากรทุกสายงาน มีความตระหนักในงาน พยายาม บรรลุเป้าหมายงาน งานมีความ
ยั่งยืนและพัฒนางานได้ไม่มีที่สิ้นสุด 

2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
2.5.1 เชิงปริมาณ  

  1) ครูผู้ช่วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จ านวน  140 คน 
  2) ครู คศ.1ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จ านวน  268 คน  
  3) ครู คศ.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน  131 คน  
  4) ครู คศ.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน  591 คน    
  5) ครู คศ.3 (4)ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2จ านวน198 คน   
  6) ผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา              จ านวน  175 คน 
  7) ผู้อ านวยการการศึกษาและศึกษานิเทศก์                 จ านวน   13 คน    
  8) คณะกรรมการด าเนินการ                             จ านวน  20  คน      
 9) การบรรยาย หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว.PA 
 10) สาธิตการท าคลิปการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
 11) ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
 12) ฝึกการจัดท ารายงานการวิจัยการจัดการเรียนรู้ หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
    2.5.2  เชิงคุณภาพ 
 1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การเลื่อน
วิทยาฐานะแบบใหม่ ตาม ว 21 ,ว. 9  และ ว.PA  
   2) ท าคลิปการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
   3) เขียนรายงานการวิจัยการเรียนรู้ หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนการจัดการเรียนรู้ตลอด
ทั้งมีเจตคติที่ดีได้พัฒนาความสามารถและประสบการณ์ในการด าเนินงานการขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษาแนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยาฐานะแบบใหม่ 
ตาม ว 21,ว. 9,ว10,ว11,ว12  และ ว.PA  
 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) ผู้ผ่านการพัฒนา  มีความรู้  ทักษะ  เจตคติท่ีดี   ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 2) ผู้ผ่านการพัฒนา  สามารถเขียนผลงานทางวิชาการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลัก
วิชาการ น าไปสู่การพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน สู่การเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด  และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
  2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  เมษายน 2565- มิถุนายน 2565 
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 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
       วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ (งบประมาณ 50,000 บาท) 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย     ระยะ 

เวลา
ปฏิบัติ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะท างาน คณะวิทยากร     
เพ่ือวางแผนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ 
ด าเนินงาน 1 วัน   
     1.1 ค่าอาหารกลางวัน (10*70*1) 
     1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10*30*2) 
     1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดท าสูตรที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด เพ่ือให้เข้ากับเนื้อมากยิ่งข้ึนในการฝึกอมรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ 
แบบใหม่ ว.PA  (6*600*1) 

 
 
 
 

    
3,600 

 
    
 

700 
600 

 

 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2 ฝึกอมรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์
การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว.PA 
    1. ค่าตอบแทนประธานกล่าวเปิด/ปิดงานและ  
บรรยายพิเศษ   
     2.ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (1*1200*3*2) 
     3.ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน   (3*600*1) 
     4.ค่าท่ีพัก (1*1500*2) 
     5.ค่าชดเชยน้ ามันรถยนต์ราชการ 
     6.ค่าอาหารว่าง ( 208*30*2)       
     7.ค่าอาหารกลางวัน (208*60*1) 

 
 

2,000 
 

7,200 
1,800 

 

 
 
 

 
 

 
3,000 
1,980 
12,480 
12,480 

   

กิจกรรมที ่3. ฝึกอมรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์
การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว.PA  ว.9  ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ระบบออนไลน์ ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
เขต 2 
     1.ค่าอาหารว่าง (32*30*2)  
     2.ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม(32*70*1) 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
1,920 
2,240 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

รวม 14,600 35,400   50,000 

หมายเหตุ  ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ 
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2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณวงเงินงบประมาณที่ ด าเนินการ 50,000 บาท 
แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะท างาน คณะ
วิทยากร เพ่ือวางแผนการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ตามโครงการ 

  4,900  4,900 

กิจกรรมที่ 2 ฝึกอมรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบใหม่ ว.PA 

  40,940  40,940 

กิจกรรมที่ 3. ฝึกอมรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ
แบบใหม่ ว.PA ว.9  ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบออนไลน์
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

  4,160  4,160 

รวม   50,000  50,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565   

          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 หน้า 91 
  

โครงการ (13)  การพัฒนาการสอนครูวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะการคิด
 วิเคราะห์โครงงานและความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัด
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
แผนงาน       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
กรม        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ สพป.ท่ี 4     พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา     
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ชื่อ – นามสกุล  นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์  นางทองมุข  ปารมีชัย    

  โทรศัพท์ (มือถือ) 081-  1180416   โทรสาร. 043-889550   
  E-mail: thongmuk.chai@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1)  
ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์        
(1) เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต 
ในศตวรรษท่ี 21        
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์:ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นใน 
ศตวรรษท่ี 21 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และ 
คณิตศาสตร์ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้   
  (2) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลก ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  (4) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  : ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งนักเรียนในสังกัดมีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา (STEM Education)    
  (5) แผนย่อย : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 
  (6) เป้าหมายของแผนย่อย: คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
  (7) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
  (8) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถบูรณาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา 
 

mailto:thongmuk.chai@gmail.com
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 1.4  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 ส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
   1) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
   2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 

 2.1 หลักการและเหตุผล 
      การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูในปัจจุบันยังต้องการการเพ่ิมทักษะความรู้ที่จ าเป็นใน
การจัดกิจกรรมรวมทั้งการใช้สื่ออุปกรณ์เข้ามาร่วมการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถเข้าถึงและ
ตระหนักรู้ได้อย่างฝังลึกซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนอย่างแท้จริง กระบวนการเรียนการ
สอนในห้องเรียนนอกห้องเรียนจึงจ าเป็นต้องใช้ปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดขึ้นทุกพ้ืนที่และโรงเรียนโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งทักษะการคิดวิเคราะห์ในตัวนักเรียน 
               การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์ โครงงานและความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นเครื่องมือและวิธีการพัฒนาครูผู้สอนใน
สาระต่างๆโดยเฉพาะสาระวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) 
ร่วมกับแนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบ (Instructional System Design) ตามข้ันตอนการพัฒนา
รูปแบบ การนิเทศการสอน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพและประเมินความ
ต้องการ จ าเป็นการนิเทศการสอน 2) สังเคราะห์รูปแบบการนิเทศการสอน 3) ทดลองใช้รูปแบบการนิเทศการ
สอน 4) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศการสอน โดยน ารูปแบบการนิเทศการสอนไปใช้เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 

 2.2 วัตถุประสงค์ 
          1) เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด         
  2) การพัฒนาการสอนครูวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ โครงงานและความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
          3) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ เชิงประจักษ์ของรูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์
เพ่ือให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ โครงงานและความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  
 2.3 เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ   
            ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จ านวน 100 คน    
  เชิงคุณภาพ 
            ครูวิทยาศาสตร์ มีความรู้ทักษะสามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
โครงงานและความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์    
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เน้นการคิดวิเคราะห์ 
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  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
  2.5.1 เชิงปริมาณ  
                             ครูที่เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 สามารถจัดการเรียนรู้สอดคล้องทักษะการคิด
วิเคราะห์ 
  2.5.2 เชิงคุณภาพ 
                             ครูวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                            2.1 ครูวิทยาศาสตร์สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ 
                           2.2 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนสามารถศึกษาการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์ การคิดเชิงค านวณและ
ออกแบบเทคโนโลยี 
 2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
                 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 100  คน 
 2.8 วิธีการด าเนินงาน 
                 การประชุมอบรม นิเทศติดตาม ประเมินผล    
 ระยะเวลาด าเนินโครงการ  เมษายน 2565 – กันยายน  2565 
          2.9 กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ   30,000    บาท  ที่มางบประมาณ สพป. 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย ระยะเวลา 

ด าเนินการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 
1. ประชุมเจ้าหน้าที่ วิทยากร คน เพื่อเตรียมการ
วางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรม   
  - ค่าอาหารและอาหารวา่ง  (160 x 20 ) 

  
 
3,200 

 
 
600 

 เม.ย.65 

2. อบรมคร ู
   - ค่าอาหารและอาหารวา่ง  (160 x 70 )  

 
2,000 

 
11,200 

 
3,000 

 เม.ย.65 

3. นิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดกิจกรรม 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 วัน 4 คน (120 x 4 x3)  
   - ค่าพาหนะ 3  วนั 4 คน (200 x 4 x3) 
   - จัดสรรค่าด าเนนิการร.ร.คุณภาพวิทยาศาสตร์   
2 โรงเรียนๆละ 2,000 บาท 

  
1,440 
2,400 
4,000 

 
 
560 

 พ.ค.65 

4. สรุปรายงานผลการด าเนนิงาน 
- ค่าอาหารและอาหารวา่ง  (160 x 10 ) 

  
1,600 

 
 

 ก.ย.65 

รวมกิจกรรม 1 + 2 + 3 + 4 2,000  23,840 4,160   
รวมงบประมาณทั้งสิ้น                    30,000 

 

หมายเหตุ    ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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2.10 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 30,000 บาท 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. การเตรียมประชุมวิทยาการ   4,200  4,200 

2. การอบรมคร ู   16,200  16,200 

3. การนิเทศติดตาม   8,000  8,000 

4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน    1,600 1,600 

รวม   28,400 1,600 30,000 
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โครงการ (14)    นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 
แผนงาน        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
กรม      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/นโยบาย สพป.  P@5Q model เป้าหมาย 10 จุดเน้น 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ชื่อ – นามสกุล   นางประคอง  จุลสอน  โทรศัพท์ (มือถือ) 095-6587110  
            โทรสาร. 043-889550    E-mail prakongjulson@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

  (1) เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต 
ในศตวรรษท่ี 21 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ 
ศตวรรษท่ี 21  
                (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
              1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
  (2) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  (3) แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                (4) เป้าหมายของแผนย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  (5) องค์ประกอบ  การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้  
  (6) ปัจจัย การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา  
  (7) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ   
                (8) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  เพ่ือให้คนไทยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและคุณภาพตามหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือโรงเรียน
ในสังกัดให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาคนไทยเป็นคนดี  
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  (9) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ เพ่ือนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัดให้มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมครู บุคลากร ผู้เรียน ผ่านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา P@5Q MODEL และพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา 
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 1.4  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 ส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
   1) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
   2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน     
 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างมี 
คุณภาพทุกคน โดยเปิดโอกาสทางการศึกษาใน 4 ด้าน คือ โอกาสเข้าถึงทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก 
โอกาสเข้าถึงแหล่งทุน โอกาสเพ่ิมพูนและฝึกทักษะ และโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะการคิด ทักษะด้านกระบวนการ
และคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีสมรรถนะ ทักษะความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและให้ความส าคัญกับการนิเทศก ากับติดตาม ซึ่งได้ก าหนด “นโยบายการนิเทศเต็มพิกัด” โดยการ
เพ่ิมศักยภาพของผู้นิเทศ มีทีมและเครือข่ายการนิเทศที่เข้มแข็ง มีระบบกระบวนการและมีความต่อเนื่อง 

                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 ได้ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และ
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
คุณภาพตามหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดให้มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพื่อนิเทศก ากับติดตามโรงเรียนในสังกัดในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

  2.2.2 เพื่อส่งเสริมครู บุคลากร ผู้เรียน ผ่านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา P@5Q MODEL 
2.2.3 เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 

 2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1  เชิงปริมาณ 
                 1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้รับการนิเทศอย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
             2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT, O-NET มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 
           2.3.2 เชิงคุณภาพ 
                  1) โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศสามารถบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ. และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2   
             2) ครูสามารถจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                 3) นักเรียนมีความรู้ความสามรถตามมาตรฐานหลักสูตรส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
 2.4  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.4.1 โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารอย่างเป็นระบบ 
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  2.4.2 นักเรียนมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  2.4.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  มีรูปแบบการนิเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 
 2.5 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPIs) 

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

- สอบถาม 
-รายงานผลการนิเทศ 
-การทดสอบระดับชาติ 

- แบบสอบถาม 
-แบบรายงานผลการนิเทศ 
-แบบรายงานผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

 

 2.6 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
    เดือน ตุลาคม 2564   ถึง กันยายน 2565 

 2.7 กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 
ที่มางบประมาณจาก  สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะ 

เวลา
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างานจ านวน 35 คนเพ่ือ
จัดท าแผนและเครื่องมือ คณะท างาน/เจ้าหน้าที่ (35 
คน ×1 วัน ×160 บาท =  บาท) 

  

5,600 

 

 

ต.ค.64 

สพป.กส.2 

กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการนิเทศติดตามประเมินผล
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายรับผิดชอบ 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง/พาหนะของคณะกรรมการนิเทศศูนย์
เครือข่ายตลอดปีการศึกษา 2564-2565ผอ.เขต /   
รอง ผอ.(4X9,250) และศน. 7 คนละ 8,000 บาท     
( 7X8,000) 
-ค่าส าเนาเครื่องมือนิเทศ  

  

 

 

93,000 

 

 

 

 

3,000 

พ.ย.64- 
ก.ย.65 

โรงเรียนใน
สังกัด 

กิจกรรมที่ 3 จัดนิทรรศการแสดงผลงานและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศในแต่ละศูนย์เครือข่าย 
-ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการของแต่ละศูนย์ฯ ศูนย์
ละ 5,000 ×9 ศูนย์ =45,000 
-ค่าจัดท าเกียรติบัตรพร้อมกรอบส าหรับโรงเรียนที่ผล
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  

 

 

 

 

45,000 

 

 
 
 
 

11,500 

ก.ย.65 

สพป.กส.2 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะ 

เวลา
ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปสะท้อนผลการนิเทศ
การศึกษาและจัดท ารายงาน 
-ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการท าสรุปและ
รายงานเป็นรูปเล่มของคณะท างาน/เจ้าหน้าที่ (20 คน 
×2 วัน ×160 บาท) 
-ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสรุปรายงาน 50 เล่ม × 
100 บาท 
-ค่าพาหนะคณะท างานเหมาจ่าย 2 วัน ×6 คน×300 
บาท 

 

 

 

 

 

 

 

6,400 

 

3,600 

 

 

 

1,900 

 

ก.ย.65 

สพป.กส.2 

รวมกิจกรรมที 4  6,900 19,00 11,900 

รวมกิจกรรม1+2+3+4 170,000 

ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 

2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 17,0000 บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1.ประชุมคณะท างานจ านวน  
35 คน /จัดท าเครื่องมือการนิเทศฯ 

5,600    5,600 

2.นิเทศ ก ากับ ติดตามการเปิด 
ภาคเรียนที่ 2 / 64 แบบบูรณาการ 

36,000    36,000 

3.นิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบบูรณา
การโรงเรียนภายในสังกัดทั้ง  
9 ศูนย์ฯ 

 22,000 22,000  44,000 

4.นิเทศ/ประเมินผล ตามนโยบาย 
P@5QModelมอบโล่/เกียรติบัตร 

   72,500 72,500 

5.จัดท ารายงานรูปเล่ม/เผยแพร่    11,900 11,900 
รวม 41,600 22,000 22,000 84,400 170,000 
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โครงการ (15)         การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน       พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
กรม     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ สพป.ท่ี 5  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา  จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
     ระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเข้มแข็ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อ – นามสกุล   นางสาวสุกัลญา  ภูผิวโคก  โทรศัพท์ (มือถือ) 081-7081326 
        โทรสาร. 043-889550    E-mail : sukanyaphu9@gmail.com 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2564  - กันยายน 2565  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   
 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 
ยุทธศาสตร์ชาติ  3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์ 

 (1) เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต 
ในศตวรรษท่ี 21  
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์: ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ: การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการ 
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและ 
ประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถ 
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ 
หน่วยงานที่ก ากับดูแล  
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระยะที่ 2) 
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
 (2) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็น ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท: การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การศึกษา เป็นการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละ ระดับและ
ประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ี สถานศึกษาจัดขึ้น 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า สถานศึกษานั้นสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล 
  (4) แผนย่อย  : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21
  (5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย: พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการ
ประกันคุณภาพ การศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการก ากับดูแลคุณภาพ
การศึกษา และ ปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 มากกว่าการ
วัดระดับความรู้ 

mailto:sukanyaphu9@gmail.com
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  (6) เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ เรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  (7) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษา เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละ 
ระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่ 
สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า 
สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ 
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
  (7) องค์ประกอบ      การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
  (8) ปัจจัย ..ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   
 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)  
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูประบบการศึกษาและ
การเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง 
 1.4  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 ส าหรับปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2565 
 1) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการ การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน    
 2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน   

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 

 2.1  หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2เห็นความจ าเป็นที่จะต้อง   
น าแนวปฏิบัติจากกฎกระทรวงและแนวทางการพัฒนาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด   
มาขยายสร้างความเข้าใจตรงกัน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
       ซึ่งทุกโรงเรียนในสังกัด จึงเป็นเป้าหมายส าคัญในการด าเนินการที่เข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย การด าเนินงานมีมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องยั่งยืน  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มารับบริการพร้อม
เตรียมรับการประเมินภายนอก อนึ่ง การประกันคุณภาพภายนอก ที่ได้มีการประเมินตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 
เป็นต้นไปซึ่งโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องจะต้องทราบมาตรฐานการประเมินภายนอกและแนวทางการเตรียมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกโดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ สมศ.มีการก าหนด มาตรฐาน 
หลักเกณฑ์วิธีการการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกใหม่ และเพ่ือให้การด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุผลส าเร็จ และเตรียมพร้อมในการรับการประเมินรอบสี่ จ าเป็นต้องมีการ
ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง มีการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องที่จะเป็น
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ของการประเมินแนวใหม่ สามารถติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยด าเนินการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
อย่างเป็นระบบ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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 2.2 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสร้างความ รู้ความเข้าใจ ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2560 แนวใหม่  และสามารถสรุปรายงานผลการ
ประเมินตนเอง SAR ในรอบปี ต่อต้นสังกัดได้ครบถ้วน ทันเวลา 
 2) เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้ได้รับการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง   
 3) เพ่ือสังเคราะห์ รายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ของสถานศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศใน 
 4) เพ่ือส่งเสริม และเตรียมสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับเขตพ้ืนที่ 
           2.3 เป้าหมาย 
 3.3.1  เชิงปริมาณ  
   1 ผู้บริหาร  ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาจ านวน  165   คน  ในสังกัด
โรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2   
       2. โรงเรียนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สังกัดจ านวน  165  โรงเรียน  
 3.3.2 เชิงคุณภาพ 
     สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  มีการก าหนดค่าเป้าหมาย
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มีการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  และพร้อมรับการประเมินภายนอกจากหน่วยงานภายนอก  
 2.4 การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด ประเมินผล เคร่ืองมือวิธีวัด ประเมินผล 

1. ผู้บริหารโรงเรียน  ครู ทุกโรงได้รับการพัฒนา การ
ประเมินแนวใหม่ทุกคน 

2. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการตดิตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษา และมีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

3. สถานศึกษาไดร้ับการตรวจเยี่ยมพื้นท่ีเชิงประเมินเพื่อ
การจัดระบบการประกันท่ีเขม้แข็งเป็นปัจจุบัน  ต่อเนื่อง 
4 สถานศึกษาไดร้ับการการประเมนิภายนอกร้อยละ 60 

 
สังเกต   
สัมภาษณ ์
 สอบถาม 
แบบรายงาน SAR 
-รายงานผลการ
ประเมินภายนอก 

 -เครื่องมือประเมิน  มาตรฐาน ประกัน
คุณภาพฯ ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
 
 
- แบบการประเมินภายนอก สมศ. 

 

 2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและด าเนินการอย่าง
ยั่งยืน ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2560 
          2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  มีรายงานการสังเคราะห์SAR 
มีข้อมูลสารสนเทศ ปรับปรุงพัฒนาการศึกษาและการก าหนดนโยบายของส านักงานเขตต่อไป  
          3) เขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศ สถานศึกษาในสังกัด ปรับปรุง การพัฒนาโรงเรียน
และเน้นการมีส่วนร่วม และให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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          4) โรงเรียนในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับการ
ประเมินภายนอกและพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

 2.6 กิจกรรมการด าเนินงาน 
   2.4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ การ
จัดท า SAR และแนวทางและการประเมินภายนอก 
   2.4.2  การสังเคราะห์  SAR  ของโรงเรียนในสังกัด ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.4.3  ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน  
   2.4.4 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม เตรียมความพร้อม และให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ประเมิน
ภายนอก 
 

 2.7 กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น     จ านวน   20,000    บาท 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จา่ยงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วันเวลา

สถานที่
ด าเนินการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 

กิจกรรมที่  1  อบรมเชิงปฏิบตักิารสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ในประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ การ
จัดท า SAR และแนวทางและการประเมินภายนอก  
   -ครูผู้รับผิดชอบ  จ านวน 165  คน  / จ านวน  2 
รุ่น ๆละ1  วัน เป็นค่าอาหารว่าง /อาหารกลางวนั   
 ร่นที่  1  จ านวน  83   คน ( 83 x100x1)   และ 
 รุ่นที่ 2  จ านวน    82   คน (82x100x1)  เป็นเงิน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
16,500 

 
 
 

  เม.ย 64 

กิจกรรมที่  2  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้ได้รับการตรวจ
เยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน ในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง   

     

กิจกรรมที่ 3   การสังเคราะห์  SAR  ของโรงเรียน
ในสังกัด ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
  -ค่า อาหารว่าง  อาหารกลางวันของคณะด าเนนิงาน
สังเคราะห์ SAR   จ านวน  16 คน จ านวน  2  วัน  
(  16x110x2) เป็นเงิน 
 -  จัดท าสรปุรูปเล่ม SAR  เป็นเงิน 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

3,500 

   
มิ.ย. 65 

กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ก ากบั ติดตาม และให้
ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ประเมินภายนอก  
-ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ คณะนิเทศติดตาม ช่วยเหลือ 
โรงเรียนในการประเมินภายนอก เป็นเงิน  

 
 
 
 

    
 
 
ส.ค. 65 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 20,000      
 

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 
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 2.7 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ    
 จ านวน 17,0000 บาท   

ปีงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

กิจกรรมที่  1 อบรม           
เชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ในประกัน
คุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 
การจัดท า SAR และ
แนวทางและการประเมิน
ภายนอก  

  16,500  16,500 

กิจกรรมที่  2  ส่งเสริม
พัฒนาให้ได้รับการตรวจ
เยี่ยมพ้ืนที่ 
เชิงประเมิน ในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง   

  √   

กิจกรรมที่ 3   การ
สังเคราะห์  SAR  ของ
โรงเรียนในสังกัด ในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

  3,500  3,500 

กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม และให้ความ
ช่วยเหลือโรงเรียนที่ประเมิน
ภายนอก  

   √  

รวม -  20,000 - 20,000 
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โครงการ (16)   ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
กรม          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพป.  ข้อ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางนันทิรา  เมตตา  โทรศัพท์ (มือถือ) 0918523574   
                                E-mail : koondee.14@hotmail.co.th 
ส่วนที่ 1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
            1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
                  ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลแลพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                  (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนาการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วม ตอบสนอง
ความต้องการขอประชาชนได้อย่าสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
                  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ขับเคลื่อนการด าเนินงานในการบริหารและการ
จัดการศึกษามีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตรงตามเป้าหมายของนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
            1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                  (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                  (2) เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
         (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การด าเนินงานที่มุ่งเน้นการปลุกและการปลูกจิต 
ส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมประชาชนทุกช่วงวัย  
ทุกระดับรวมถึงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต ซึ่งมีส่วนส าคัญท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายประเทศไทยปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้
ในการบริหารจัดการครบทั้ง 4 ด้าน 
                  (4) แผนย่อย  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
         (5) เป้าหมายแผนย่อย ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
         (6) แนวทางการพัฒนา 1) ปลุกและปลูกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และ
การปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม 
“คน” โดยการ “ปลุก”และ “ปลูก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่า
สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริม
วัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต”ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น 

mailto:koondee.14@hotmail.co.th
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สามารถท าหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมี
ระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
                    (7)  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  กลุ่มเป้าหมายส าคัญในการพัฒนา 
คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมในองค์การ รวมทั้งกิจกรรมการเรียน การ
สอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครู
และผู้บริหาร มีทัศนะคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับหน่วยงาน และ
ระดับชุมชน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่รับการประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน(Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีการ ปรับปรุงหรือ
พัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน อีกทั้งยังยกระดับความโปร่งใสในการ ด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องอีกด้วย             
   1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 
                 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
                 

 1.4  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 ส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
   1) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
   2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ     
 2.1 หลักการและเหตุผล 

ในค าแถลงนโยบายของรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้ก าหนดนโยบายของรัฐบาล 11 ด้าน โดยก าหนดเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดินใน “ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดให้มี "โครงการโรงเรียนสุจริต” 
(Upright School) ซึ่งเป็นนโยบายในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการในภาครัฐส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ตระหนักในความส าคัญ 
ของคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ให้เป็นไปตามแนวทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด และสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลากร
ให้เห็นความส าคัญของความซื่อสัตย์ มีวินัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงได้จัดท า
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 

 2.2 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ

ด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็น
ความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

 2) เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานทุกระดับ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและ
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
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 3) เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานทุกระดับ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

          4) เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักงานทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม  
จริยธรรมและน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 2.3 เป้าหมาย 
           ด้านปริมาณ 

1) นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรการศึกษาในทุกโรงเรียนทุกคน 
2) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทุกคน 

           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
บ้านเมืองที่ดี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 
 2.4 ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 

    2.4.1 ทบทวนวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่
ผ่านมา เพ่ือน ามาประกอบในการจัดท ามาตรการ/ แผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 

   2.4.2 จัดท าโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ เพื่อเพ่ิมประสิทธิ ภาพใน
การปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ าเรื่อง ดังนี้ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
2) การอ านวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ 
3) การใช้ชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    2.4.3 ยกย่อง เชิดชูเกียรติ กลุ่มงานและศูนย์เครือข่าย ที่ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาของข้าราชการ 

    2.4.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 2.5 การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือวัด ประเมินผล 

1. การติดตามการการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียน 
ในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ไมต่่ ากว่า   
ร้อยละ 90 

1. การติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2.แบบติดตามแบบส ารวจความคดิเห็น ผูม้ีส่วนได้

- แบบประเมิน 
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ตัวชี้วัด วิธีการวัด/ประเมินผล เคร่ืองมือวัด ประเมินผล 

2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน ของโรงเรียนในสังกัดสพป.
กาฬสินธุ์ เขต 2 ไมต่่ ากว่าร้อยละ 90 
3.ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน ของสพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 

ส่วนเสยีภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT)  
3. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) 

 2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 น้อมน าศาสตร์พระราชา   

สู่การปฏิบัติเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2) นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตลอดจน
รักษาภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

3) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 

 2.7 กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 180,000 บาท (งบประมาณ สพป.) ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA 
Online ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาสร้างความ
เข้าใจ  จ านวน 2 คร้ัง  
-ค่าอาหารและอาหารวา่ง (160 บาทx50คนx2คร้ัง) 

  
 
 

 16,000 

 
 
 
 

 เม.ย.65 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบคุลกรของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและยกระดบัผลการประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2565 
1. ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและสรา้ง
ความเข้าใจพร้อมยกระดับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ITA Online:วัฒนธรรมองค์กร 
-ค่าอาหารและอาหารวา่ง (160 บาท x 50 คน) 
-ค่าสมนาคุณวิทยากร (600 บาท x 6 ชั่วโมง) 
2. ศึกษาดูงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา. ที่มีผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสใน. การบริหารของ
หน่วยงานภาครัฐในระดบัที่สงูมาก. (เขตสุจริตต้นแบบ). 
-ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง 
 (15,000บาท x 3 วัน) 
-ค่าอาหารและอาหารวา่ง (600 บาท x56 คนx2วัน) 
-ค่าที่พัก(450บาท x56 คน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3,600 

 
 
 
 
 
 
 
 

8,000 
 
 
 
 
 

45,000 
67,200 
25,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.65 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 
 

-ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
2. สร้างจติส านึกสาธารณะ 
-Big Cleaning Day จ านวน 10 คร้ัง 
-ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “สวนเพียงพอดี”. 

 
 
 
 

 
 
4,500 
9,200 

 
 1,500 

กิจกรรมที่ 3 รับการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
-กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

    ก.ค.65 
 

กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการด าเนนิโครงการ   
 

  ก.ค.65 
 

รวม 3,600 161,200 13,700 1,500  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 180,000  

(ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

 2.8 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   
แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1.กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน 
ITA Online ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสร้าง
ความเข้าใจ  จ านวน 2 คร้ัง 

  16,000  16,000 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบคุลกรของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและยกระดบัผลการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

  164,000  164,000 

กิจกรรมที่ 3 รับการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

   √ 0 

กิจกรรมที่  4 สรุปและรายงานผลการด าเนิน
โครงการ 

   √ 0 

รวม   180,000  180,000 
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โครงการ (17)   สถานที่ท างาน น่าอยู่ น่าท างาน 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์    
หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
กรม    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพป.           ข้อ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ            นางนันทิรา  เมตตา  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ (มือถือ) 0918523574 E-mail : koondee.14@hotmail.co.th 

ส่วนที่ 1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์: การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
เขต 2 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้าราชการครู นักเรียน ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการในสังกัด เป็นศูนย์ 
ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 165 โรงเรียน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ตลอดจน 
ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผู้คนมาติดต่อประสานงานจ านวนมาก ดังนั้นการมี สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที่ 
เอ้ืออ านวยต่อการให้บริการ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะก่อให้เกิด ความเชื่อถือศรัทธาและสร้างภาพลักษณ์
ให้เกิดข้ึนในองค์กร และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2   

           1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมี
ความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต
สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
 (2) แผนย่อย : การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็น
พลเมืองที่ดี 
 (3) เป้าหมายแผนย่อย : คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล
ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน
 (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 5) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร เพ่ือรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้น าการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับ
บุคคลและองค์กร โดยการยกย่องผู้น าที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีกลไกการด าเนินงานในการสร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสา เพื่อสังคมและ
ส่วนรวม โดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน์   
 (5) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้าราชการครู นักเรียน ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการในสังกัด เป็นศูนย์ 
ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 165 โรงเรียน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ตลอดจน 

mailto:koondee.14@hotmail.co.th
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ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผู้คนมาติดต่อประสานงานจ านวนมาก ดังนั้นการมี สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที่ 
เอ้ืออ านวยต่อการให้บริการ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะก่อให้เกิด ความเชื่อถือศรัทธาและสร้างภาพลักษณ์
ให้เกิดข้ึนในองค์กร และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2      
 (6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้าราชการครู นักเรียน ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการในสังกัด เป็น
ศูนย ์ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 165 โรงเรียน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน 
ตลอดจน ประชาชนทั่วไป ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการ ซึ่งมีผู้คนมาติดต่อประสานงานจ านวนมาก ดังนั้นการมี 
สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที่ เอ้ืออ านวยต่อการให้บริการ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะก่อให้เกิด 
ความเชื่อถือศรัทธาและสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดขึ้นในองค์กร และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ 
ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2    
 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 

  เรื่องประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา 
          1.4  แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  1) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน    
  2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน   

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ          

             2.1 หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ได้ด าเนินการตามโครงการ
ส านักงานน่าอยู่ น่าท างาน  ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดกิจกรรม 5 ส เป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพและ             
ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและพัฒนาทั้งสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้มารับบริการมีความสุขในการท างาน ภายใต้ค าขวัญที่ท าให้ที่ท างาน สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี          
มีชีวิตชีวา ทั้งนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ด าเนินโครงการสถานที่ท างาน  
น่าอยู่ น่าท างาน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 2.2 วัตถุประสงค์ 

          1. เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมของส านักงาน ทั้งภายในและภายนอก ให้มีความสะอาด         
เป็นระเบียบ มีความร่มรื่น มีบรรยากาศเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการ มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี               
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน 
          2. เพ่ือรักษามาตรฐานส านักงานให้มีความปลอดภัย เป็นส านักงานน่าอยู่  น่าท างาน           
ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 2.3 เป้าหมาย  
  การซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง อาคารสถานที่ที่ช ารุด ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
สะอาด สวยงาม ปลอดภัย ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบส านักงาน ,ปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารส านักงาน และจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต บุคลากรในส านักงาน 
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 2.4 ผลผลิต และผลลัพธ์  
  2.4.1 ผลผลิต (Output)  
  (1) จัดท าป้ายมาตรฐาน/ขั้นตอนการให้บริการ ทุกกลุ่ม/กลุ่มงาน  
  (2) ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
และท าสวนครัว  
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 น่า
อยู่ น่าท างาน บุคลากร และผู้มารับบริการได้รับความสะดวกสบายและเกิดความประทับใจ 
 2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ( KPIs)  
  2.5.1 เชิงปริมาณ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบส านักงาน ,ปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารส านักงาน 
และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต บุคลากรในส านักงาน 
  2.5.2 เชิงคุณภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  มีสภาพภูมิ
ทัศน์ และ สภาพแวดล้อมเป็นส านักงานท่ีมีความปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปราศจากขยะและมลพิษ  
มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ  

 2.6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทั้งภายในและภายนอก ให้มี
ความสะอาดเป็นระเบียบ มีความร่มรื่น มีบรรยากาศเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
  2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีมาตรฐานความปลอดภัย  
เป็นส านักงาน น่าอยู่  น่าท างาน ผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
  3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีภาพลักษณ์ท่ีดี และการ
ให้บริการที่ดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ 
 2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มาติดต่อราชการทุกคน 

 2.8 กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (120,000 บาท) 

  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา 
บริเวณโดยรอบส านักงานฯ 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดท าจุด Check in ภายใน 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
-ปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมชั้น 1 
 เช่น จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เช่น  ผ้าปูโต๊ะ 
กิจกรรมที่ 2 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต บุคลากรในสังกัดมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสมดุลระหว่างชีวิตและ
การท างาน ท าให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น                

 
25,200 

 
 20,000 

10,000 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ม.ค.65 – 
มี.ค. 65 
 
 
 
 
 
 
 
เม.ย.65- 
มิ.ย.65 

 
นางนันทิรา 
เมตตา 
นางสาววีรณา  
ละครมูล 
นายชาติชาย      
ภูกาสอน 
และคณะ 
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  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

การประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (100 บาท/
คน x 180 คน x 3 ครั้ง) 
-ค่าเอกสาร (20 บาท/คน x 180 เล่ม x 3 ครั้ง) 
 

54,000 
 
 
 

10,800 

รวมทั้งสิ้น       120,000 บาท     109,200 10,800   

หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

2.9 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1 

ไตรมาสที่ 
2 

ไตรมาสที่ 
3 

ไตรมาสที่ 
4 

กิจกรรมที่ 1 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้  
ให้ร่มเงา บริเวณโดยรอบส านักงานฯ 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์และจดัท าจดุ Check in 
 ภายใน สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 2 
-ปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมชัน้ 1  

- 55,200 - - 55,200 

กิจกรรมที่ 2 
-กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต บุคลากรใน
สังกัดมีคุณภาพชวีิตที่ดี  มีความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการท างาน ท าให้สามารถ
ท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล เชน่ การประชุมสัมมนา การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

  64,800  64,800 

รวม - 55,200 64,800 - 120,000 
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โครงการ (18)     อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการพัสดุแนวใหม่  
      ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”  
      กฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
      สนับสนุน และการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
แผนงาน        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
กรม      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ สพป. ท่ี 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ชื่อ – นามสกุล   นางทิชากร  ชอบหาญ   โทรศัพท์ (มือถือ)  0842352071 
         โทรสาร 043-889550  E-mail…tichakorn4609@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6  ด้านการปรับสมดุลแลพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

       (1) เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติ     มิ
ชอบ และบริหาร งบประมาณได้รวดเร็วส่งผลผลิตผลผลิตมวลรวม และ GDP มีการเจริญเติบโต สามารถ
แข่งขันกับประเทศ ข้างเคียงได้ 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและ 
ให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส    
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน
การบริหารพัสดุ การบริหารงานการเงิน และการบริหารงานบัญชี มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ 
ปฏิบัติงานได้ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน การใช้จ่ายงบประมาณ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามเป้าหมายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด                           
 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
  (2) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบการเงิน     
การคลัง ความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และงบประมาณท่ีใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  (4) แผนย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
  (5) เป้าหมายของแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ 
  (6) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย ก าหนดให้มีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงานยุทธศาสตร์และผลสัมฤทธิ์แผนงาน/โครงการ 
  (7) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ใช้จ่ายบริหารงบประมาณ
จ านวนที่เหมาะสม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  (8) องค์ประกอบ  นโยบายและการวางแผน,การจัดการบุคคล,ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 
  (9) ปัจจัย ความเหมาะสมในงาน ,การจัดการภายใต้วัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ ,ก าหนดความ
รับผิดชอบและบทบาทท่ีชัดเจน,ผู้น ามีความเข้มแข็งและมีความสามารถ,ผู้น ามีความซื่อสัตย์และเป็นแบบอย่าง
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ที่ด ี
 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  เรื่องประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา    
            1.4  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 ส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

   1) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
   2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน   

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล 
   ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ฉบับใหม่  มีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 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  เพ่ือให้มี
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด้านการเงิน การบัญชี  ได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบฯ ที่กรมบัญชีกลาง  และส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด 

  

 2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างในระบบ e-GP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี  มีความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  ประสบการณ์และเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงิน การบัญชี 
ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและวิทยากร 
 2.3  เป้าหมาย 
                 2.3.1 เชิงปริมาณ 
            จ านวน   177    คน    ประกอบด้วย 
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1) เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่พัสดุ             จ านวน   165    คน 
 2)   เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง                                                    จ านวน     12    คน 
       2.3.2 เชิงคุณภาพ 

                        1) บุคลากร ร้อยละ 95 สามารถปฏิบัติงานและเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนและวิธ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4 (e-Market, e-bidding) 
                       2) บุคลากร ร้อยละ 95 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ระยะที่ 4 (e-Market, e-bidding) 
 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                             อบรมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงาน          
ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ จ านวน 165 โรงเรียน ให้ทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)   
                               ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ 
ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ และบริหารงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 

2.5.1 เชิงปริมาณ 
     ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารงบประมาณได้ทุกแผนงานโครงการ และ
ทันภายในปีงบประมาณ 

2.5.2 เชิงคุณภาพ 
                             สถานศึกษาในสังกัดบริหารงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ได้ครบทุกแผนงาน/
โครงการ ตามมาตรการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   สถานศึกษาบริหารงบประมาณได้ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
 2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

   นักเรียนทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 2.8  ระยะเวลาด าเนินโครงการ มกราคม 2565 – มีนาคม 2565 
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2.9 กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ   30,000  บาท  ที่มางบประมาณ สพป. 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะ 
เวลาปฏิบัต ิค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 

กิจกรรม  
      อบรมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการครู     
ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
  - ค่าอาหารว่าง (177*25*2) 
  - อาหารกลางวัน (177*50*2) 
  - ค่าวัสดุฝึกอบรม 

  
 
 

8,850 
17,700 

 
 
 
 
 

3,450 

   2 วัน 

รวมทั้งสิ้น 
 26,550 3,450   

30,000  
(ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  
งบประมาณ 30,000. บาท 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  

 30,000    

รวม  30,000    
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โครงการ (19)   ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงาน        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
กรม        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ สพป.ท่ี 5     เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ    ชื่อ-สกุล นางสาวจิราพร  แก้วทะชาติ  โทรศัพท์ (มือถือ)  089-5720222 
        โทรสาร. 043-889550    E-mail:kaewtachat@gmail.com 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  2560 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)  
  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  (1) เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตส านึก            
มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม  
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานศึกษาในสังกัดของหน่วยงานมีแผน 
อัตราก าลังเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
  (2) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
   ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้. 
  (3) แผนย่อย   การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (4) เป้าหมายของแผนย่อย 
   บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม   
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
       (5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  
    1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน และ
เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ก าลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ และ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารก าลังคน ให้
มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากร
บุคคล ในทุกข้ันตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง กลไกการวางแผนก าลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพื่อเอ้ือให้
เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 
ของประเทศได้อย่าง คล่องตัว 
      (6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
  ร้อยละ 100 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการบริหารอัตราก าลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รวมถึงการบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ าและ
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ลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
      (7) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
คิดค านวณอัตราก าลังครู : นักเรียนได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
และเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น    
   1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
    เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา 
 1.4  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 ส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
 1) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน    
 2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
 2.1 หลักการและเหตุผล 
  ด้วยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 ก าหนดให้การจัดการศึกษา
ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา19 
(2)  ก าหนดให้ ก.ค.ศ.  มีอ านาจและหน้าที่ในการก าหนดเกณฑ์อัตราก าลังของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและมาตรา 41 บัญญัติไว้ว่า “ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมีในหน่วยงาน
ทางการศึกษาใดจ านวนเท่าใด และต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งใด ให้เป็นไปตามที่ก.ค.ศ. ก าหนด”    

  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารอัตราก าลังข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  และรวมถึงการบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด   จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.1. เพื่อให้การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2  มีความเหมาะสมกับจ านวนนักเรียนและขนาดของ
โรงเรียน 
  2.2. เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  2.3. เพ่ือให้เกิดขวัญและก าลังใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.4. เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 2.3 เป้าหมาย 
            2.3.1 เชิงปริมาณ   
   1) ข้าราชการครูที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลทั้ง  165 โรงเรียน 
   2) เจ้าหน้าที่  จ านวน 15  คน 
  2.3.2 เชิงคุณภาพ 
          1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถคิดค านวณอัตราก าลังครู : นักเรียนได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
  2.4.1 ผลผลิต (Output)  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2  มีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัด ให้มีความเหมาะสมกับจ านวนนักเรียนและขนาดของโรงเรียน 
สอดคล้องตาม แผนอัตราก าลังของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
  การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  เลือกสรร การย้าย การเกลี่ยอัตราก าลัง เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมในทุก
กระบวนการ/ขั้นตอน  
 2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
  2.5.1 เชิงปริมาณ  
    ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีแผนอัตราก าลังเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล  
  2.5.2 เชิงคุณภาพ  
    1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถคิดค านวณอัตราก าลังครู : นักเรียนได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
    2) โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันสามารถวางแผนการพัฒนาการศึกษาของ
หน่วยงานการศึกษาของตนเอง 
    3) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์และหาแนวทางการปรบัใช้ก าลังคน
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับการวางแผนการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสงักัด
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
  2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ สามารถจัดท าแผน 
การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่าง
ถูกต้อง 
  2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน
ทีเ่ป็นปัจจุบัน  สามารถวางแผนการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และสนองนโยบายภาครัฐได้อย่างถูกต้อง 
 2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
 2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
  พฤษภาคม 2565 – กรกฎาคม 2565 
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 2.9 กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (จ านวน 20,000.-บาท)   
ที่มาประมาณ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
                  

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย ระยะ 
เวลาปฏิบัต ิค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ 

- จัดประชุมเชงิปฏบิัติการ ค่าวิทยากร จ านวน 1 
ท่าน (600x1) และ              
- ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวนั/เคร่ืองดื่ม 
(165X110x1)    
-ค่าตอบแทนประธานเปิด-ปิด อบรมและ
บรรยายเศษ 

 
600 

 
 

1,250 
 

 

 
 

18,150 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 

 
พฤษภาคม  

2565 
ถึง 

กรกฎาคม  
2565 

ห้องประชุม 
สพป.กส.2 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,850 18,150 - 20,000 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ และสถานที่จัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
 
 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ จ านวน 20,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ   20,000  20,000 
รวม   20,000  20,000 
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โครงการ (20)  การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  และการสอบคัดเลือกบุคคล
  และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
  ต่าง ๆประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
กรม  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ สพป.ท่ี 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ชื่อ – นามสกุล   นางสาวธัญลักษณ์ ภูสง่า  โทรศัพท์ (มือถือ) 093-5641494 
  โทรสาร. 043-889550   E-mail: aon_north@hotmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)  
  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  (1) เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตส านึก            
มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม  
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานศึกษาในสังกัดของหน่วยงานมีแผน 
อัตราก าลังเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
  (2) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
   ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้. 
  (3) แผนย่อย   การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (4) เป้าหมายของแผนย่อย 
   บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม   
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
  (5) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  
  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้ เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่าง
แท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกสาธารณะ 
มีระบบจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับต าแหน่ง ของบุคลากรภาครัฐ
ตามผลสัมฤทธิ์ของานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกันการแทรกแซงและ การใช้ดุลย
พินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลกรภาครัฐตามความรู้ความสามารถและศักยภาพในการ 
ปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพื่อประโยชน์
ของ ภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลการภาครัฐทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสม
กับ ภารกิจในรูปต่างๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราว ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในการ
บริหารงานใน ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค าตอบแทนที่เป็นธรรม
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มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการก าหนดและพิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐานเหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ตลาดการจ้างงานได้ อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ระหว่างบุคลากรของรัฐ 
  (7) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
  สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 90 – 100 มีพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทางการ
ศึกษา ครบถ้วนถูกต้องตามจ านวนที่ได้รับจัดสรรและความ ต้องการ/ขาดแคลน  
  (8) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว/ บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมี คุณภาพสูงขึ้น  
 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา 
 1.4  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 ส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
  1) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน    
  2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ     
 2.1 หลักการและเหตุผล 
 การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่เพ่ือมาพัฒนาการศึกษาให้ก้าวทัน
กับสภาวะปัจจุบันตามนโยบายการจัดการศึกษาของภาครัฐต่อไปและอีกประการหนึ่งการคัดเลือกบุคคลเพ่ือมา
ท างานธุรการแทนครูในโรงเรียน  โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคัดกรองบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 
และสามารถท างานแทนครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ของโรงเรียนได้ ซึ่งจะท าให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  ประกอบกับศึกษานิเทศก์  เป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญยิ่งในการ
บริหารจัดการในเรื่องหลักสูตรหลักการจัดการศึกษา  จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา เนื้อหาสาระการจัด
การศึกษา และสื่อการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมต่างๆ  การพัฒนาในสถานศึกษา
ทุก ๆ ด้านจะประสบผลส าเร็จได้ต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง  โครงการต่าง ๆ  หรือ
เรื่องท่ีมีความส าคัญยิ่ง  อาจเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่หน่วยงานได้ก าหนดไว้  
หรือไม่ส าเร็จตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หากไม่มีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2  จึงมีการคัดเลือกหรือเลือกสรร ครูอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ หรือลูกจ้าง
ชั่วคราว พนักงานจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างประจ า เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งพนักงานราชการ 
ซึ่งจะท าให้การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ของสถานศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  และเป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 2.2 วัตถุประสงค์ 

  1) เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ
  2) เป็นการเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  เพ่ือให้ได้มาซึ่งครูพันธุ์ใหม่ที่สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ 
  3) เป็นการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้  ความสามารถ   
เพ่ือเป็นผู้น าในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือตัวชี้วัดตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดไว้ 
  4) เป็นการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใฝ่รู้  
และมีความสนใจที่จะพัฒนาการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้ก าหนดไว้ 
 2.3 เป้าหมาย   

  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2  มีบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความรู้  ความสามารถ  เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะปฏิบัติ  
  2) สถานศึกษาร้อยละ 100 ที่ได้รับจัดสรรต าแหน่งพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว/
บุคลากรทางการศึกษามี ลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษา ครบถ้วนถูกต้องตามจ านวนที่ได้รับจัดสรร  
  3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ด าเนินการสรรหาพนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด ถูกต้อง โปร่งใส 
ไม่มีการร้องเรียนใด ๆ  
 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
  2.4.1 ผลผลิต (Output)  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 สามารถสรรหาพนักงานราชการ 
ลูกจ้างชั่วคราวและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ได้ครบ 100% ตามกรอบอัตราว่าง  
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
  1) การสรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปอย่าง 
ต่อเนื่อง คล่องตัว สอดคล้องตามแนวทางระเบียบหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และ ส านักงาน ก.ค.ศ.ก าหนดอย่างครอบคลุมครบถ้วน  
  2) เพ่ือการสรรหาและเลือกสรร การย้าย การเกลี่ยอัตราก าลัง เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์
ยุติธรรมในทุกกระบวนการ/ขั้นตอน  
 2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
  2.5.1 เชิงปริมาณ  
  1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีอัตราว่าง มีพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว/ บุคลากร
ทางการศึกษา ครบถ้วนถูกต้องตามจ านวนที่ได้รับจัดสรรและความต้องการ/ขาดแคลน  
  2.5.2 เชิงคุณภาพ  
  1) พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานได้ อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อ การจัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพสูงขึ้น  
 2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  มีลูกจ้างชั่วคราว และ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามต าแหน่งที่ว่าง
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และสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 สามารถสรรหาพนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษา ให้กับโรงเรียนได้ครบถ้วน บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
มีบุคลากรครบตามต าแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตราก าลังที่ได้รับการจัดสรร 
 2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

 2.8 ระยะเวลาด าเนินการ 
  1 เมษายน 2565  ถึง  30  กันยายน  2565 

 2.9 กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ   80,000  บาท   ที่มางบประมาณ สพป. 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย ระยะ 

เวลาปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

2.การสอบแข่งขันพนักงานราชการ  ครูอัตราจ้างที่
จ้างด้วยเงินงบประมาณ หรือลูกจ้างชั่วคราว 
พนักงานจ้างเหมาบริการ  ลูกจ้างประจ า  เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตาม ว 12  

3.การสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ 

4.การสอบแข่งขันบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นธุรการ
แทนครูธุรการในโรงเรียน 
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17,000 
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5,000 

- 

 

2,000 
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เม.ย. 65- 
มิ.ย. 65 

เม.ย. 65- 
มิ.ย. 65 

 
 

ก.ค. 65- 
ก.ย.65 

 
ก.ค. 65- 
ก.ย.65 

รวม 56,000 16,000 8,000 80,000 

หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ   ก าหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
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2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   
 วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ จ านวน 80,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1.การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเปน็
ลูกจ้างชัว่คราว ปฏบิัติหน้าที่บุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

  10,000  10,000 

2. การสอบแข่งขันพนักงานราชการ  ครู
อัตราจ้างที่จา้งด้วยเงนิงบประมาณ หรือ
ลูกจ้างชัว่คราว พนักงานจ้างเหมาบริการ  
ลูกจ้างประจ า  เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตาม ว 12 

  20,000  20,000 

3.การสอบคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 

   25,000 25,000 

4.การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
เป็นธุรการแทนครูธุรการในโรงเรียน 

   25,000 25,000 

รวม     80,000 
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โครงการ (21)    พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน 
แผนงาน         พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
กรม      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์/นโยบาย สพป.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ชื่อ – นามสกุล  นางสมถวิล  ภูกองไชย  โทรศัพท์ (มือถือ) 081-6674503 
      โทรสาร.043-889550  E-mail:yuu46220@hotmail.co.th 
      

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  (1) เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
        (2) ประเด็นยุทธศาสตร์. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีความสอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับตามนัยยะของมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ บริหารงานงบประมาณ  บริหารงานบุคคล
และบริหารงานทั่วไป มีการติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน
ได้รับทราบ จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและวางแผนจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
  (2) เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ..บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  การบริหารจัดการแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นเครื่องมือในการท างานขององค์กรท าให้องค์กรภาครัฐมีวัฒนธรรม การท างาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ได้แก่ นักเรียน ครู
ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ บริหารงานงบประมาณ  
บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป 
  (4) แผนย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
  (5) เป้าหมายของแผนย่อย…หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
  (6) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  .จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาท
ภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนด
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ไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ มิติอย่างยั่งยืน 
  (7) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ …โครงการดังกล่าวเป็นการก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  และงบประมาณที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้มีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาสได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยยึด
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลักในการด าเนินการและขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
  (8) องค์ประกอบ  .แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
  (9) ปัจจัย .แผนที่ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ทันสถานการณ์ 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)   
   แผนการปฏิรูประเทศด้านการศึกษา 
      เป้าหมาย ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
      เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง 
      เป้าหมาย  การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าและสามารถแข่งขันได้ 

1.4  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 ส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
   1) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
   2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน     
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล 

    กลุ่มนโยบายและแผนมีภาระงานที่เป็นหัวใจส าคัญต่อการบริหารของหน่วยงานได้แก่งานนโยบาย
และแผนมีจุดมุ่งหมายในการจัดท าแผนของหน่วยงานเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุตามเป้าหมาย งานการ
ติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และเมื่อสิ้นปีงบประมาณต้องจัดท ารายงานผลประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ งานงบประมาณ เพ่ือ
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณให้ถูกต้องตามกรอบและระยะเวลาที่สพฐ.ก าหนด งานข้อมูลสารสนเทศ จัดท าข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันทันสมัย ตามที่ต้นสังกัดก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ งานตามนโยบายการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก มีการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถบริหาร
จัดการได้ด้วยตัวเอง อย่างมีประสิทธิภาพ จากกลุ่มงานดังกล่าวที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาชองส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงจัดท าโครงการพัฒนา และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน ขึ้นโดยมีสาระดังนี้ 

 2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการขับเคลื่อนนโยบายสู่

การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2.2.2 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางและวิธีการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี 
2565 ให้กับสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการด้านงบประมาณ และพัฒนาคุณภาพตามบริบทได้
อย่างมีคุณภาพ 

   2.2.3 เพื่อพัฒนาพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน พัฒนาบุคลากรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าและรายงานข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบของส่วนกลางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.2.4 เพ่ือติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      

   2.2.5 เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
 2.3  เป้าหมาย 

   2.3.1.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับและใช้
แผนในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.3.2 สถานศึกษาในสังกัดจัดท าค าขอตั้งงบประมาณได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด สามารถบริหารจัดการด้านงบประมาณ และพัฒนาคุณภาพตาม
บริบทได้อย่างมีคุณภาพ 
  2.3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบข้อมูล สารสนเทศทางการศึกษา
ของ หน่วยงานที่ทันสมัยใช้ในการบริหารจัดการ และน าข้อมูลไปใช้สนับสนุน วางแผน ประกอบการตัดสินใจ 
สอดคล้องกับความต้องการ ของพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3.4 ระดับผลคะแนนการ ติดตามและประเมินผลการ บริหารจัดการส านักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษา ระดับดีขึ้นไปสรุปผลการ ด าเนินงานประจ าปี ให้กับ หน่วยงาน และ สาธารณชนได้รับทราบ 
  2.3.5 โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้นมีการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียน และเป็นเครือข่าย 
 2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

2.4.1 ผลผลิต (Output) 
    1) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปีและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
    2) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มีการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2566 ตามท่ีสพฐ.
ก าหนด 
       3) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน ที่
ทันสมัย เป็นปัจจุบัน  
    4) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564 และมีการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นระยะ 
    5) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2566-2569
และมีโรงเรียนขนาดเล็กเข้าโครงการ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 7 แห่ง และมีโรงเรียนเครือข่าย 65 แห่ง 

   2.4.2   ผลลัพธ์ (Outcome)   
   1) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปีและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับ 
   2) สถานศึกษาสามารถจัดท าค าของบประมาณได้อย่างถูกต้องและบริหารงบประมาณได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   3) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน     
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ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
   4) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 และสถานศึกษาน าผลการประเมินไปใช้วางแผนบริหาร             
จัดการศึกษา 
   5) โรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับการบริหารจัดการที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

 2.5  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
2.5.1   เชิงปริมาณ 

     1) ร้อยละ100 ของการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน   
ทั้ง 3 ระดับ 
     2) ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ จ านวน 165 คน 
     3) ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบ มีความรู้    
ความเข้าใจในด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ 
     4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับการติดตามและ
ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย และกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
     5) โรงเรียนขนาดเล็กในสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  จ านวน  102  โรงเรียน เข้าโครงการ 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 7 แห่ง และมีโรงเรียนเครือข่าย 65 แห่ง 

2.5.2  เชิงคุณภาพ 
     1) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 
ระดับและใช้แผนในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 จัดท าค าขอตั้งงบประมาณได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และ
ทันเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
     3) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของหน่วยงานที่
ทันสมัยเป็นปัจจุบัน และน าไปบริหารจัดการใช้สนับสนุนวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     4) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 และสถานศึกษาน าผลการประเมินไปใช้วางแผนบริหารจัด
การศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ 
     5) โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนได้ศึกษาตาม 
หลักสูตรที่ก าหนดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    2.6.1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ใช้เป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ    
   2.6.2 สถานศึกษาในสังกัดมี ความรู้ ความเข้าใจแนวทางและวิธีการจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณประจ าปี 2565 สามารถบริหารจัดการด้านงบประมาณ และพัฒนาคุณภาพตามบริบทได้ถูกต้อง
   2.6.3 สพป.มีระบบสารสนเทศทางการศึกษาเป็นปัจจุบันทันสมัย 
   2.6.4 สพป.มีคะแนนการ ติดตามและประเมินผลการ บริหารจัดการส านักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษา ระดับดีขึ้นไป และมีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 เผยแพร่ให้สารณชนได้รับทราบ 

   2.2.5 โรงเรียนขนาดเล็กสามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมตามบริบท มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
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 2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
   2.7.1 สถานศึกษาในสังกัด 
   2.7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 

 2.8 ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม  2564 – กันยายน 2565 
  2.9 กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ   50,000 บาท  ที่มางบประมาณ สพป.กส.2 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะ 
เวลาปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
-ประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะท างาน 23 
คน     2 วัน (23x160x2) 
-จัดท าเอกสารเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

  
 
 
 

7,360 

 
 
 
 
 

2,640 

 ต.ค.64-ธ.ค.64 
นางสมถวิล       
ภูกองไชย 

กิจกรรมที่ 2 การจัดท าค าขอตั้ง
งบประมาณ ปี พ.ศ.2566 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าค าขอ
งบประมาณปี พ.ศ.2566 (สถานศึกษา 165 
แห่ง) 

 10,000   ต.ค.64-ธ.ค.64 
น.ส.ศศิวิมล  
โคตรโยธา 

กิจกรรมที่ 3 การติดตามและรายงานผล
การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
-ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการ
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างาน 
วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลการด าเนินงาน
เสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
สพฐ. 2 ครั้ง (ปีงบประมาณ 2565 ) 

 10,000   ต.ค.64-ก.ย.65 
น.ส.รัตชะนก 
สุราฤทธิ์ 

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนา และจัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
-จัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 
2564 (30 มีนาคม 2565) 
-ประชุมชี้แจงแบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
ปีการศึกษา พ.ศ. 2565 (30 มิ.ย.65) 
 
 
 

 10,000   ม.ค.64-ก.ค.65 
นายพิชญ์   
เวียงสีมา 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะ 
เวลาปฏิบัติ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
-จัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
ปีการศึกษา 2566-2569 
-พัฒนา ส่งเสริมการบริการจัดการ
สถานศึกษา 

 8,000 2,000  เม.ย.65-มิ.ย.65 
น.ส.รัตชะนก 
สุราฤทธิ์ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000  

หมายเหตุ : ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 

 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   
งบประมาณท่ีด าเนินการ  50,000 บาท 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2565 รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1.การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  

10,000    10,000 

2.การจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ  
ปี พ.ศ.2566 

7,000   3,000 10,000 

3. การติดตามและรายงานผลการ
บริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

3,000  3,000 4,000 10,000 

4.การพัฒนา และจัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา 

  10,000  10,000 

5.การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

 5,000 5,000  10,000 

รวม 20,000 5,000 18,000 7,000 50,000 
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โครงการ (22)  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 
   (ก.ต.ป.น.ปีงบประมาณ 2565) 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบายสพฐ.     นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ สพป.ที่ 5     เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ       ชื่อ – นามสกุล  นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์, นายสุพรรณ  ธรรมแนบจิตร  
        โทรศัพท์ (มือถือ) 086-2227894   โทรสาร.043-889550  
        E-mail: prmtphairit@gmail.com 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ : การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ: การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลก 
ศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : การพัฒนาคนไทยเพ่ือทีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพ่ิมขึ้น 
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 ให้มีประสิทธิภาพ  
 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษท่ี 21  
 แนวทางการพัฒนา : จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้นมีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศในด้านความ
พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จ านวนครูที่ครบชั้น      
ครบวิชา จ านวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน 
 เป้าหมายแผนย่อย :คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ  
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การนิเทศ ติดตามและระเมินผลการจัด 
การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนที่มี 
เป้าหมายแบบมีส่วนร่วมมีแนวทางพัฒนาที่หลากหลายเพื่อให้เกิดมาตรการ แนวทางการปฏิบัติร่วมกันอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาก็เป็นกระบวนการที่จ าเป็นและ 
ส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการพัฒนาที่ระบบเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่สามารถ 
ตรวจสอบการด าเนินงาน การพัฒนากระบวนการรอบด้านให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่จะ 
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ส่งเสริมวิธีปฏิบัติให้มีผลที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นกระบวนที่จะต้องขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตาม 
เป้าหมายที่มีคุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการจัดการศึกษา 
 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
 เรื่องประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา   (ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง) 
          1.4  แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   1) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
   2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน   
 
ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

 2.1 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 ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษายังไม่ครอบคลุมทั่วถึงตามกรอบภาระงานรอบด้านทุกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
และท่ัวถึง ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไม่เป็นที่พึงพอใจเพ่ือเป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 2.2 วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้มีการประชุม การอบรมพัฒนาตนเอง และด าเนินงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
       2) เพ่ือศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบันปัญหาและก าหนดแนวทาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด 
      3) เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
     4) เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษาในสังกัด 
     5) เพ่ือมีข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.3 เป้าหมาย 
  1) ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษารวม 6 ครั้ง / ปี 
   2) ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. อย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี 
   3) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัดอย่างน้อย  
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ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
   4) สรุปรายงานผลการศึกษาข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงาน 1 ครั้ง / ภาคเรียน  

           2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและนิเทการศึกษาได้ประชุม พัฒนาและวางแนวทางการก ากับติดตาม 
การด าเนินงานของสถานศึกษา 
  2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ผู้บริหารและครูได้รับการนิเทศ ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
  2.5.1 เชิงปริมาณ    
  โรงเรียนในสังกัด จ านวน 165 โรงเรียน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา 
  2.5.2 เชิงคุณภาพ 
  (1) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีนวัตกรรมการนิเทศ มีทักษะ และมีเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  (2) สถานศึกษาในสังกัดสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และส่งผลให้มี
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น   
 2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีทักษะ มีนวัตกรรม และมีเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.6.2  ผู้บริหารและครู ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และข้อเสนอแนะ เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
  2.6.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
  คณะกรรมการ ศึกษานิเทศก์  พร้อมผู้บริหารและครู 165 โรงเรียน 
 2.8 วิธีการด าเนินงาน  
  การประชุมอบรม นิเทศติดตาม ประเมินผล    
  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน  2565 
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 2.9 กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ  40,000  บาท  ที่มางบประมาณ สพป.กส.2 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อื่นๆ 

1. ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 6 ครั้ง/ป ี
   - ค่าอาหารและอาหารว่าง  (160 x 6 x 20) 

  
19,200 

  ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

2. พัฒนาศักยภาพการนิเทศ ก.ต.ป.น.และคณะ
ศึกษานิเทศก์   

 9,140   ก.ค.65- 
ก.ย.65 

3. นิเทศ ติดตาม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง (240 x 9 x2) + (1 x 270 x2)  
   - ค่าพาหนะ (9 x 200) 

  
4,860 
3,600 

  ม.ค.65/ 
ส.ค. 65 

4. ประชุมสรุป ผลการนิเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
รวมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

- ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน (160 x 10 x 2) 

  
 

3,200 

 
 

 

 พ.ย.64 /
เม.ย.65 

รวมกิจกรรม 1 + 2 + 3 + 4  40,000    
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 

 

หมายเหตุ  ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  40,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 3,200 6,400 3,200 6,400 19,200 
2. พัฒนาศักยภาพการนิเทศ ก.ต.ป.น.
และคณะศึกษานิเทศก์   

   9,140 9,140 

3. นิเทศ ติดตาม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
รวม 2 ครั้ง 

4,230   4,230 8,460 

4. ประชุมสรุป ผลการนิเทศ  
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
รวมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

1,600  1,600  3,200 

รวม 9,030 6,400 4,800 19,770 40,000 
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โครงการ (23)  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองแผนแม่บทฯ   ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
สนองนโยบายสพฐ.   ข้อ 3 ด้านคุณภาพ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายค าแก้ว  ยศค าลือ 
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
 (1) เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ: ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนร่วมตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมี จิตส านึก    
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  
 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ: ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 72 ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมี
ผลงาน ประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความรับผิดชอบ สมควรได้รับบ าเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกค าชมเชย 
รางวัลเชิดช ูเกียรติ หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืน อย่างไรก็ตาม ในการ
ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา จึงเป็นบทบาทของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของผลส าเร็จและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก 
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
 (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 (2) เป้าหมาย : การบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคณุภาพเปน็ท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ 
 (3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 (4) การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท : เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ 
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ในการประกอบการเลื่อนเงินเดือน การให้รางวัล และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ชัดเจน มีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็น
ธรรม 
 (5) แนวทางการพัฒนา : สรา้งผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ 
เป็นระบบ เพื่อให้ผู้น าและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ 
วัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการน าหน่วยงาน 
และมี คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิด 
ผลักดัน ภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อ
สังคม เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทาง
ความคิดให้ตนเอง มี ความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น และเปลี่ยนแปลง



แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565   

          ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2 หน้า 137 
  

พฤติกรรม อันจะช่วยท าให้ สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าและ
ประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
 (6) เป้าหมายของแผนย่อย : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก 
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  
 (7) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ประถมศึกษามุกดาหาร ในการประกอบการเลื่อนเงินเดือน การให้รางวัล และค่าตอบแทนอื่น ๆ ชัดเจนมี 
มาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม 
 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2)   
   แผนการปฏิรูประเทศด้านการศึกษา 
  เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนา ผู้ประกอบ
วิชาชีพครูและอาจารย์  
  ประเด็นการปฏิรูป : เส้นทางวิชาชีพครูเพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทน และ 
สวัสดิการที่เหมาะสม 
 1.4  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 ส าหรับปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
   1) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
   2) แผนปฏิบัติราชการระยะ3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ     
 2.1 หลักการและเหตุผล 

  อนุวัติตามมาตรา 72 และมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานและ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้น
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2520  รวมทั้ง มติ ก.ค.ศ.ให้น าผลการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบมาก าหนดในองค์ประกอบการพิจารณากลั่นกรองย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเสนอ ก.ศ.จ. ให้ความเป็นชอบ 

 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยค านึงถึงผลการ
ปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 2.2 วัตถุประสงค์ 

  (1) เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามแบบประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาท่ีก าหนด 
          (2) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สายผู้บริหารสถานศึกษา 
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 2.3 เป้าหมาย 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปะกอบด้วย 
    (1) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  158    คน 
    (2)  เจ้าหน้าที่ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ จ านวน    30   คน 
    (3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน     1,391   คน 
                                        รวมทั้งสิ้น จ านวน     1,579   คน 
 2.4 ผลผลิต และผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีการประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม มาตรา 38 ค.
(2) ทั้งท่ีปฏิบัติงานส านักงานและโรงเรียน ให้ถือปฏิบัติงานตามกฎ กค.ศ. การเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2564 และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องการ
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า/เลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน ราชการ (ถ้ามี) 
จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 1,579 ราย 
 2.4.2 ผลลัพธ์(Outcome)  
 การประเมนิประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษา ใช้ประกอบในการประกอบการเลื่อนเงินเดือน การให้รางวัล และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ชัดเจน มีมาตรฐาน 
โปร่งใส และเป็นธรรม และสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในการ
บริหารจัดการภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติอันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและท าให้ การบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สนองตอบภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 2.5 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
  2.5.1 เชิงปริมาณ  
  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 น าผลการประเมินมาประกอบการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1,579 ราย และการขอมี     
วิทยฐานะ และสามารถน าไปใช้ประกอบการให้รางวัลและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรม และ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
  2.5.2 เชิงคุณภาพ  
 สามารถน าผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การท าวิทยฐานะ และสามารถ
น าไปใช้ประกอบการให้รางวัลและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรม และด าเนินการตาม หลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  (1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และก าหนดเวลา 
  (2) เกณฑ์การประเมินผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กคศ.ก าหนดและหนังสือสั่งการ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  (3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษามีงบประมาณในการบริหารจัดการอย่าง 
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เพียงพอส่งผลให้การประเมินดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
    - ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทุกคน  
 2.8 ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
  ครั้งที่ 1  เดือนมีนาคม   จ านวน 9  ศูนย์เครือข่าย     
  ครั้งที่ 2  เดือนกันยายน จ านวน 9  ศูนย์เครือข่าย 
 2.9 กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 40,000 บาท   (งบประมาณ สพป.กส.2) 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา
สถานที่

ด าเนินการ 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่า 
วัสดุ 

อื่น ๆ 

1. ประชุมคณะกรรมการเตรียมออกประเมินผู้บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ประจ าปี 2565 จ านวน 2 ครั้ง  (ครั้งที่ 1 
และ 2) 25 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  อาหารกลางวัน 
(160*25*2)  
. ค่าวัสดุจัดท าเอกสารแบบประเมินฯ  และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

                 
 

 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 

2,000 

 มี.ค.65 
 

ก.ย.65 

2. ประชุมคณะกรรมการออกประเมินผู้บริหาร
สถานศึกษา     
  ครั้งที่ 1  เดือนมีนาคม จ านวน 9 ศูนย์
เครือข่ายฯ 
  ครั้งที่ 2  เดือนกันยายน จ านวน 9 ศูนย์
เครือข่ายฯ 

 
 
   4,000 

 
4,000 

    
มี.ค.65 
ก.ย. 65 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,000 30,000 2,000 40,000 
หมายเหตุ   ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
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2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   
 จ านวน 40,000.บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. ประชุมคณะกรรมการเตรียมออก
ประเมินผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน ประจ าปี 2565 จ านวน 2 
ครั้ง  (ครั้งที่ 1 และ 2) 

 16,000  16,000 32,000 

2. ประชุมคณะกรรมการออกประเมิน
ผู้บริหารสถานศึกษา     
  ครั้งที่ 1  เดือนมีนาคม 
จ านวน 9 ศูนย์เครือข่ายฯ 
  ครั้ งที่  2   เดื อนกันยายน 
จ านวน 9 ศูนย์เครือข่ายฯ 

 4,000   
 
 
 

4,000 

8,000 

รวม  20,000  20,000 40,000 
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ชื่อโครงการ (24)  จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 
   ประจ าปี 2565 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่ 
   ได้รับพระราชทาน ประจ าปี 2561 - 2564 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบาย   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองกลยุทธ์ สพป.ข้อ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายค าแก้ว  ยศค าลือ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
               เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
           1) ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

           (1) เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถี
ชีวิตในศตวรรษท่ี 21                
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษท่ี 21 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือเป็นบ าเหน็จความชอบ เชิดชูเกียรติวงศ์
ตระกูล แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2561 -2562 ที่ได้ปฏิบัติราชการจนส าเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประเทศชาติ และสาธารณชนเป็นการสร้างขวัญก าลังใจเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

    1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้         

    (1) เป้าหมาย : 1.คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่  
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ส่งเสริมและและเป็นรางวัลส าหรับบุคลากรทาง
การศึกษาที่ได้ปฏิบัติราชการจนส าเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสาธารณชนเป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูที่มุ่งมั่น
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประเทศชาติ 

   (3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ 21  
   (4) เป้าหมายของแผนย่อย   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
   (5) แนวทางการพัฒนาของแผนย่อย  มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่
เรียนรู้พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ  
   (6) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ฯ  ส่งเสริมและและเป็นรางวัล
ส าหรับบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปฏิบัติราชการจนส าเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และ
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สาธารณชนเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูที่มุ่งม่ันปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประเทศชาติ 

    1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ด้านการศึกษา การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
                    ประเด็นปฏิรูป การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 1.4  แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ส าหรับปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ในระบบ eMENSCR 
   1) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
    2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
   2.1 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 
   2.2 วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือเป็นบ าเหน็จความชอบ เชิดชูเกียรติวงศ์ตระกูล  แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ าที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2561 -2562            
ที่ได้ปฏิบัติราชการจนส าเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสาธารณชน 
   2.3 เป้าหมาย   
    2.3.1 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 
   2.3.2 เชิงคุณภาพ 
   ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย ประจ าปี 2561 - 2564 
มีความภาคภูมิใจ  เป็นบ าเหน็จความชอบ เชิดชูเกียรติ วงศ์ตระกูลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ที่ได้ปฏิบัติราชการจนส าเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ 
และสาธารณชน 
 2.4  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย ประจ าปี 2561 - 2564  
มีความภาคภูมิใจ  เป็นบ าเหน็จความชอบ เชิดชูเกียรติวงศ์ตระกูลแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ าที่ได้ปฏิบัติราชการจนส าเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสาธารณชน 
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        2.5 การวัด ประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือวัดและ

ประเมิน 
1. ผู้เข้ารับจัดสรรเครื่องราชฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย ประจ าปี                       
2561-2564 ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
2. ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯมีความพึงพอใจเพราะ
ได้เข้าร่วมพิธีอันทรงเกียรติ 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ประเมินผลตาม
โครงการ 

แบบประเมิน
โครงการ 

  

  2.6 กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
      2.6.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
     2.6.2 เดินทางไปรับเครื่องราชฯประจ าปี 2561 - 2564 ที่ กทม. 
     2.6.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชฯให้แก่ข้าราชการครู  
 ในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
     2.6.4 จัดพิธีมอบเครื่องราชฯให้แก่ข้าราชการครูในสังกัดที่ได้รับพิจารณา 
 

 2.7 กิจกรรมและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ (จ านวน  20,000 บาท) 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย วัน เวลา 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

อ่ืน ๆ  

1. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้เสนอขอเครื่องราชฯ ปี งบประมาณ 2561-
2564 

  
 
 
 

  
 
 
 

พฤศจิกายน 
2564 
ถึง 

พฤศจิกายน 
 2564 

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

 
 

5,000 

 
 
 
 

4,000 
5,000 

  
 
 
 
 
 

มิถุนายน
2565 

3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
เครื่องราชฯ 
ปี 2561-2564 
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 1 วัน  
(27 x160 x1) 

  
 
 

3,000 

 
 
 
 

 
 
 
 

มิถุนายน
2565 

4. ค่าตอบแทนประธานพิธีเปิด 3,000     
5. ค่าจัดสถานที่ประกอบพิธีมอบเครื่องราช      

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,000 12,000 - 20,000   
หมายเหตุ  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
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2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   
 จ านวน 20,000.บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 รวม 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้เสนอขอเครื่องราชฯ ปี 
งบประมาณ 2561-2564 

     

2. ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการไปรับเครื่อง
ราชฯ ที่ กทม. ปี 2561 - 2564 

  14,000  14,000 

3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรเครื่องราชฯ 

  6,000  6,000 

รวม   20,000  20,000 
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ส่วนที่ 4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ได้ก าหนดปัจจัยความส าเร็จและ
กระบวนการ ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้  

การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามนโยบายที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดเพ่ือ
ขับเคลื่อน นโยบายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการศึกษา กลยุทธ์ และจุดเน้น ดังนี้  
 1. งบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน เพ่ือใช้บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2  
 2. งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  
 1. ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความส าคัญในการบริหาร   
จัดการศึกษา  
 2. การบริหารจัดการเน้นหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ  
 3. บุคลากรขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมี
คุณภาพ  

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ  
 1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ขององค์กร เพื่อก าหนดกลยุทธ์และจัดท า 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติให้บุคลากรในสังกัด  
 3. ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และสาธารณชนทราบโดยทั่วกัน  
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ส่วนที่ 5 

การรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  

 การรายงานผลการด าเนินงานโครงการทุกขั้นตอนทั้งก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และ เมื่อ
สิ้นสุดงาน/โครงการ นับเป็นปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานโครงการประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงก าหนดแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 โดยให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีพ.ศ. 2565 รายงานผลการด าเนินงานตาม แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น 4 ไตรมาส ได้แก่  
 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564  
 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565  
 ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565  
 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2565  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ก าหนดแบบรายงานสรุปผลการ 
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแบบการรายงานในระบบติดตาม
และประเมนิผลแห่งชาติ ( eMENSCR )  ตามแบบฟอร์ม ดังนี้  

1. ชื่อโครงการ ................................................................................................................. .......  
รหัสโครงการ ศธ 04020-64- ...............  
2. ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ (ร้อยละ) ................................................................  
3. ความก้าวหน้าต่อเป้าหมายโครงการประจ าไตรมาสที่ .......... ปีงบประมาณ พ.ศ...................  
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (output) ....กรอกความก้าวหน้าต่อเป้าหมายเชิงผลผลิต (output) 
............................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... ..................................................................................  
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) ....กรอกความก้าวหน้าต่อเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (outcome) 
..................................................................................... ................................................................................. 
............................................................................................................................. .........................................  
 3.3 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ ....กรอกความก้าวหน้าต่อดัชนีชี้วัดความส าเร็จ
........................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................... ....................  
 3.4 ความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงานประจ าไตรมาสที่.......... ปีงบประมาณ ........................
กรอกความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงานประจ าไตรมาส
............................................................................................................................................................... ...... 
......................................................... ............................................................................................................  
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 3.5 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าไตรมาส .... ปีงบประมาณ ..................... 
 - จ านวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย ................ บาท  
 - จ านวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ................ บาท  
 - สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงาน 
............................................................................................................................. .........................................  
4. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
    4.1 ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ .......................................................................................................... 
 กรอกข้อมูลผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย ............................................................ .......................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. .........  
    4.2 ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น  
           เป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น …………………………………................................................................ 
 กรอกข้อมูลผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย ........................................................... ............................. 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................. .........  
    4.3 ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย  
 เป้าหมายของแผนย่อย ............................................................................................................. 
 กรอกข้อมูลผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................. 
5. ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับแผนการปฏิรูปประเทศ  
     ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย …………………………......................................................................... 
 กรอกขอ้มูลผลการด าเนินงานต่อเป้าหมาย ........................................................... ......................... 
............................................................................................................................. .......................................... .  
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ  

 กรอกข้อมูลผลการด าเนินงาน…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
7. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  
 กรอกข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการ ........................................................... 
......................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ...............................................  
8. ข้อเสนอแนะ  
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คณะผู้จัดท ำ 
ที่ปรึกษำ 
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คณะท ำงำน 
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  3. นางสาวรัตชะนก  สุราฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
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  7. นางสาวประลิวัน  ติกาพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสมถวิล  ภูกองไชย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 

ออกแบบปก 
 นายพิชญ์  เวียงสีมา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
 
 




