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หน๎า ก

คานา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได๎ ก าหนดนโยบาย
และวางกรอบมาตรการ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงกรอบแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสูํการปฏิบัติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ซึ่งเป็นหนํวยงานหลักรับผิดชอบการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในระดับเขตพื้นที่ จึงได๎จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช๎
เป็นคูํมือในการบริหารจัดการและเพื่อเป็นทิศทางการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และจุดเน๎น
สูํ ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความส าเร็ จ และบรรลุ เ ปู า หมาย ภายใต๎ ว งเงิ น งบประมาณที่ ไ ด๎ รั บ การจั ด สรรให๎ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดและคานึงถึงผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียนเป็นหลัก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หวังเป็นอยํางยิ่งวํากรอบและแนวคิด
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ในแผนปฏิบัติการประจาปี
ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให๎หนํวยงานในสังกัดและผู๎เกี่ยวข๎องทุกคนใช๎เพื่อบริหารจัดการศึกษา ตามภารกิจ
ที่ได๎รับมอบหมายให๎บรรลุผลตามเปูาหมายที่กาหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
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หน๎า ก

สารบัญ
สํวนที่ 1 สภาพทั่วไป และการจัดการศึกษา
สภาพทั่วไป
คณะผู๎บริหาร
ระบบติดตํอสื่อสาร
จานวนบุคลากร ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
จานวนโรงเรียน/ครู แยกอาเภอ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3
จานวนโรงเรียนจาแนกตามขนาดจานวนนักเรียน สังกัด สพฐ.
จานวนนักเรียน ห๎องเรียน แยกอาเภอ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3
จานวนนักเรียนจาแนกรายชั้นเรียน (ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
จานวนนักเรียนแยกประเภทความพิการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3
รายชื่อโรงเรียนดีศรีตาบล
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
รายชื่อโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
บทบาทหน๎าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแบํงสํวนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2561
ด๎านคุณภาพการจัดการศึกษา
ด๎านโอกาสทางการศึกษา
ด๎านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สํวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข๎องกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
บริบทที่เกี่ยวข๎องด๎านการศึกษา
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
นโยบายความมั่นคงแหํงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
แผนการศึกษาแหํงชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)
นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 12 พ.ศ.2560-2564
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ.2562 – 2565) (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์
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1
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53
60

หน๎า ข

สารบัญ (ตํอ)
สํวนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมในการทางาน (SWOT Analysis) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3
สํวนที่ 4 จัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบบริหารจัดการสานักงาน (งบประจา)
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
รายละเอียดงาน/โครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สํวนที่ 5 การบริหารแผนสูํการปฏิบัติ
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
กระบวนการนาแผนสูํการปฏิบัติ
ปฏิทินการบริหารแผนสูํการปฏิบัติ
ปัจจัยแหํงความสาเร็จของการนาแผนสูํการปฏิบัติ
การรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
วัตถุประสงค์ของการรายงานโครงการ
ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
ภาคผนวก
คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ 233/2562
เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ Looking Back and Moving
Forward for Kalasin Primary Educational Service Area Office 3.
คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ 296/2562
เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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หน๎า ค

สารบัญตาราง
หน๎า
ตารางที่ 1 จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2
เขต 3
ตารางที่ 2 จานวนโรงเรียน/ครู แยกอาเภอ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
3
กาฬสินธุ์ เขต 3
ตารางที่ 3 จานวนโรงเรียนจาแนกตามขนาดจานวนนักเรียน สังกัด สพฐ.
4
ตารางที่ 4 จานวนนักเรียน ห๎องเรียน แยกอาเภอ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
5
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ตารางที่ 5 จานวนนักเรียนจาแนกรายชั้นเรียน
6
ตารางที่ 6 จานวนนักเรียนแยกประเภทความพิการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ตารางที่ 7 รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
8
ตารางที่ 8 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
9
ตารางที่ 9 รายชื่อโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
10
กาฬสินธุ์ เขต 3
ตารางที่ 10 ตารางแสดงคําคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
13
(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ตารางที่ 11 ตารางแสดงคําคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
14
ตารางที่ 12 ผลการดาเนินงานตามจุดเน๎น ตามยุทธศาสตร์ –ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18
ตารางที่ 13 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน
20
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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หน๎า ง

สํวนที่ 1
สภาพทัว่ ไป และการจัดการศึกษา
1. สภาพทัว่ ไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ตั้งอยูํเลขที่ 71 หมูํ 4
ตาบลนิคมห๎วยผึ้ง อาเภอห๎วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีอาเภอในเขตพื้นที่บริการทางการศึกษา
จานวน 7 อาเภอ ประกอบด๎วย
1. อาเภอห๎วยผึ้ง
4 ตาบล
2. อาเภอนาคู
5 ตาบล
3. อาเภอเขาวง
6 ตาบล
4. อาเภอกุฉินารายณ์ 12 ตาบล
5. อาเภอนามน
5 ตาบล
6. อาเภอสมเด็จ
8 ตาบล
7. อาเภอคามํวง
6 ตาบล
รวม 46 ตาบล
สภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
จัดการศึกษาตั้งแตํระดับกํอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต๎น มีโรงเรียนในสังกัด 199
โรงเรียน (รวม 3 สาขา) จานวนนักเรียนทั้งสิ้น 27,282 คน (ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
คณะผูบ๎ ริหาร
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นายสุนทรา หันชัยศรี รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นายปิยพงศ์ สุํมมาตย์ รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ผู๎อานวยการกลุมํ /หนํวย
นายนางราตรี พูลพัฒน์
นายสุปัน สุรันนา
นายประภวิษณุ์ จิตจักร
จ.อ.ไวกูล มะลิรส
นายสวาส บุญอาษา
นายอดิศักดิ์ ทวยลี
นางมยุรี ดลเพ็ญ
นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์
นางอาทิตยา บริพันธ์
นายศักดิ์ชัย แสนโยธา

ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมนโยบายและแผน
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู๎อานวยการกลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู๎อานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน๎าที่ ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน๎าที่ ผู๎อานวยการกลุํมกฎหมายและคดี
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

หน๎า 1

ระบบการติดตํอสือ่ สาร
1. หน๎าห๎อง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
2. กลุํมอานวยการ
3. กลุํมบริหารงานบุคคล
4. กลุํมนโยบายและแผน
5. กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
6. กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7. กลุํมงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
8. หนํวยตรวจสอบภายใน
9. กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. กลุํมกฎหมายและคดี
11. กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
12. โทรสาร
13 http://www.kalasin3.go.th/

0-4386-9585
0-4386-9104
0-4386-9064
0-4386-9584
0-4386-9395
0-4386-9281
0-4386-9396
0-4386-9585
0-4386-9064
0-4386-9380
0-4386-9394
0-4386-9583

ตารางที่ 1 จานวนบุคลากร ในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
(ข๎อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2562)
ตาแหนํง/กลุํม
ผอ.สพท.
รอง ผอ. สพท.
กลุํมอานวยการ
กลุํมบริหารงานบุคคล
กลุํมนโยบายและแผน
กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
กลุํมงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
หนํวยตรวจสอบภายใน
กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุํมกฎหมายและคดี
กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
รวม

ผู๎บริหาร/
จานวน
ผอ.กลุํม
ชาย หญิง
1
1
2
2
14
1
8
1
6
1
8
1
17
1
11
1
1
1
2

1

72

9

ลูกจ๎างประจา
/ ชั่วคราว
หญิง ชาย หญิง

ข๎าราชการ
ชาย
1
1
1

5

5

3
5
3
6
10

1

3

1

1
1
1

4
1
1

1
1
5

1

1

1
4

9

31

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

8

12
หน๎า 2

ตารางที่ 2 จานวนโรงเรียน/ครู แยกอาเภอ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
(ข๎อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)
อาเภอ

จานวนโรงเรียน

จานวนนักเรียน

จานวนครู

18
22
16
55
20
42
26
199

2,041
1,992
2,281
7,930
2,907
5,602
4,530
27,283

210
218
212
689
238
477
410
2,454

ห๎วยผึ้ง
นาคู
เขาวง
กุฉินารายณ์
นามน
สมเด็จ
คามํวง
รวม

กราฟแสดงจานวนโรงเรียน/ครู (ข๎อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)

จำนวน

จำนวนโรงเรียน/ครู
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

ห้วยผึง้

นาคู

เขาวง

กุฉินารายณ์

นามน

สมเด็จ

คาม่วง

จานวนโรงเรียน

18

22

16

55

20

42

26

จานวนนักเรียน

2,041

1,992

2,281

7,930

2,907

5,602

4,530

210

218

212

689

238

477

410

จานวนครู

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

หน๎า 3

ตารางที่ 3 จานวนโรงเรียนจาแนกตามขนาดจานวนนักเรียน สังกัด สพฐ.
ข๎อมูล DMC (ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ขนาดโรงเรียน
ขนาดที่ 1 (นักเรียน 1 - 120 คน)
ขนาดที่ 2 (นักเรียน 121 - 200 คน)
ขนาดที่ 3 (นักเรียน 201 - 300 คน)
ขนาดที่ 4 (นักเรียน 301 - 499 คน)
ขนาดที่ 5 (นักเรียน 500 - 1,499 คน)
ขนาดที่ 6 (นักเรียน 1,500 - 2,499 คน)
ขนาดที่ 7 (นักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป)
รวมทัง้ สิน้

โรงเรียนในสังกัด
จานวนโรงเรียน จานวนนักเรียน
120
7,086
45
7,041
16
4,008
15
5,615
2
1,887
1
1,646
199
27,283

กราฟแสดงจานวนโรงเรียนจาแนกตามขนาดจานวนนักเรียน สังกัด สพฐ.
8000
7000

ขนำดโรงเรียน

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

ขนาดที่ 1

ขนาดที่ 2

ขนาดที่ 3

ขนาดที่ 4

ขนาดที่ 5

ขนาดที่ 6

ขนาดที่ 7

จานวนโรงเรียน

120

45

16

15

2

1

0

จานวนนักเรียน

7,086

7,041

4,008

5,615

1,887

1,646

0

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

หน๎า 4

ตารางที่ 4 จานวนนักเรียน ห๎องเรียน แยกอาเภอ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 (ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
กลุํม/อาเภอ

กํอนประถมศึกษา
นักเรียน

ประถมศึกษา

ห๎อง นักเรียน

ห๎อง

มัธยมศึกษา
รวมทั้งสิ้น
ตอนต๎น
นักเรียน ห๎อง นักเรียน ห๎อง

อาเภอห๎วยผึ้ง

227

22

1,581

112

233

16

2,041

150

อาเภอนาคู

323

40

1,430

180

239

12

1,992

182

อาเภอเขาวง

245

23

1,726

102

310

23

2,281

148

อาเภอกุฉินารายณ์

1,451

108

5,869

376

610

48

7,930

532

อาเภอนามน

578

37

1,911

124

418

19

2,907

180

อาเภอสมเด็จ

1,106

87

4,196

284

300

18

5,602

389

อาเภอคามํวง

752

58

2,911

189

867

47

4,530

294

4,682

375 19,624 1,317

2,977

183

27,283

1,875

รวมทัง้ สิน้

กราฟแสดงจานวนนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ข๎อมูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

จำนวนคน

จำนวนนักเรียน
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

ห้วยผึง้

นาคู

เขาวง

กุฉินารายณ์

นามน

สมเด็จ

คาม่วง

ก่อนประถม

227

323

245

1,451

578

1,106

752

ประถมศึกษา

1,581

1,430

1,726

5,869

1,911

4,196

2,911

233

239

310

610

418

300

867

มัธยมศึกษาตอนต้น

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

หน๎า 5

ตารางที่ 5 จานวนนักเรียนจาแนกรายชัน้ เรียน (ข๎อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ระดับชัน้
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม
รวมทัง้ สิน้

จานวนนักเรียนรายชัน้
0
2,222
2,460
4,682
3,342
3,215
3,175
3,216
3,232
3,444
19,624
1,009
1,051
917
2,977
27,283

กราฟแสดงจานวนนักเรียนจาแนกรายชัน้ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

จานวนนักเรียน
4,000

จำนวน

3,000
2,000
1,000
จานวนนักเรียน

อ.1
-

อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
2,22 2,46 3,34 3,21 3,17 3,21 3,23 3,44 1,00 1,05 917

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

หน๎า 6

ตารางที่ 6 จานวนนักเรียนแยกประเภทความพิการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 3 (ข๎อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
ที่

ชือ่ โรงเรียน

1
2
3
4
5
6
7

อาเภอห๎วยผึ้ง
อาเภอนาคู
อาเภอเขาวง
อาเภอกุฉินารายณ์
อาเภอนามน
อาเภอสมเด็จ
อาเภอคามํวง
รวมทัง้ สิน้

ประเภทความพิการ
-1-.1 -1.2 -2.1 -2.2 3 4
5
1
1
2

1
2
4
2
1
5
15

1
2
1
4

2
1
1
3
7

4
7
13
18
9
21
11
83

6

7

8

9

10

15 298 3
6 328 1
6 284 1
27 1071 9
6 389 8 417 4
14 563 2
82 3350 20

2
13
2
15
1
5
6
44

2 4
1 8
5 3
9 33
1 6
3 10
4 5
25 69

-

หมายเหตุ ประเภทความพิการ
1. บกพรํองทางการเห็น
1.1 บอด
1.2 เลือนลาง
2. บกพรํองทางการได๎ยิน
2.1 หูหนวก
2.2 หูตึง
3. บกพรํองทางสติปัญญา
4. บกพรํองทางรํางกายหรือสุขภาพ
5. บกพรํองทางการเรียนรู๎
6. บกพรํองทางการพูดและภาษา
7. บกพรํองทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
8. ออทิสติก
9. ความพิการซ๎อน
10. ไมํระบุประเภทความพิการ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

หน๎า 7

รวม
332
365
316
1187
417
473
611
3701

ตารางที่ 7 รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ลาดับ
รหัสโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
ที่
1
1046030249 กุดค๎าวเทพพิทยา
2
1046030230 ศรีกุดหว๎าเรืองเวทย์
3
1046030238 หนองจระเข๎เรืองศิลป์
4
1046030247 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บารุง
5
1046030254 นาโกวิทยาสูง
6
1046030242 นาขามวิทยา
7
1046030216 บ๎านบัวขาว(วันครู 2500)
8
1046030225 สมสะอาดพิทยาสรรพ์
9
1046030262 บ๎านคุย
10 1046030227 หนองห๎างอานวยวิทย์
11 1046030257 เหลําใหญํวนาสณฑ์ผดุงเวทย์
12 1046030268 บ๎านสวนผึ้ง
13 1046030347 กุดปลาค๎าวราษฎร์บารุง
14 1046030338 กุดกว๎างสวาสดิ์วิทยา
15 1046030346 กุดสิมวิทยาสาร
16 1046030341 หนองแสงถวิลราษฎร์
17 1046030349 บ๎านส๎มปุอย
18 1046030352 บ๎านหนองผือ
19 1046030411 บ๎านดินจี่
20 1046030391 บ๎านคาพิมูล
21 1046030405 บ๎านโจดนาตาล
22 1046030408 บ๎านนาบอน
23 1046030398 สูงเนินวิทยาคม
24 1046030393 ชุมชนโพนพิทยาคม
25 1046030505 บ๎านนาคู
26 1046030520 บ๎านจาน
27 1046030516 บ๎านมํวงกุล
28 1046030518 ชุมชนภูแลํนช๎างคเชนทร์พิทยาคาร

ตาบล

อาเภอ

กุดค๎าว
กุดหว๎า
จุมจัง
แจนแลน
นาโก
นาขาม
บัวขาว
สมสะอาด
สามขา
หนองห๎าง
เหลําใหญํ
เหลําไฮงาม
กุดปลาค๎าว
กุดสิมคุ๎มใหมํ
คุ๎มเกํา
สงเปลือย
สระพังทอง
หนองผือ
ดินจี่
ทุํงคลอง
นาทัน
นาบอน
เนินยาง
โพน
นาคู
โนนนาจาน
บํอแก๎ว
ภูแลํนช๎าง

กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
กุฉินารายณ์
เขาวง
เขาวง
เขาวง
เขาวง
เขาวง
เขาวง
คามํวง
คามํวง
คามํวง
คามํวง
คามํวง
คามํวง
นาคู
นาคู
นาคู
นาคู

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

เปิดสอน
ระดับ
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถม
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถม
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถม
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถม
ขยายโอกาส
ประถม
ประถม
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
หน๎า 8

ลาดับ
ที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

รหัสโรงเรียน
1046030507
1046030471
1046030467
1046030483
1046030482
1046030476
1046030330
1046030322
1046030321
1046030296
1046030297
1046030299
1046030312
1046030305
1046030495
1046030487
1046030491
1046030500

ชื่อโรงเรียน
บ๎านนากระเดา
นามนราษฎร์สงเคราะห์
หนองหญ๎าปล๎อง
สงเปลือยวิทยายน
หนองบัวใน
ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
แซงบาดาลบ๎านบากวิทยา
บ๎านกอกวิทยาคม
มหาไชยโคกกว๎างวิทยา
ชุมชนบ๎านบอนวิทยา
หนองแสงวิทยาเสริม
สมเด็จประชานุเคราะห์
หนองแวงวิทยานุกูล
ชุมชนหมูมํนเม็กวิทยาสรรพ์
คาหมุนผดุงเวทย์
ไค๎นุํนวิทยาพูน
บ๎านห๎วยผึ้ง
หนองอีบุตรไพรเวทย์

ตาบล

อาเภอ

สายนาวัง
นามน
ยอดแกง
สงเปลือย
หนองบัว
หลักเหลี่ยม
แซงบาดาล
ผาเสวย
มหาไชย
ลาห๎วยหลัว
ลาห๎วยหลัว
ลาห๎วยหลัว
หนองแวง
หมูมํน
คาบง
ไค๎นุํน
นิคมห๎วยผึ้ง
หนองอีบุตร

นาคู
นามน
นามน
นามน
นามน
นามน
สมเด็จ
สมเด็จ
สมเด็จ
สมเด็จ
สมเด็จ
สมเด็จ
สมเด็จ
สมเด็จ
ห๎วยผึ้ง
ห๎วยผึ้ง
ห๎วยผึ้ง
ห๎วยผึ้ง

เปิดสอน
ระดับ
ประถม
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถม
ประถม
ขยายโอกาส
ประถม
ประถม
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ขยายโอกาส
ประถม
ขยายโอกาส
ประถม
ขยายโอกาส

ตารางที่ 8 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (ข๎อมูล ภาคเรียนที่ 1/2562)
ข๎อมูลโรงเรียนหลัก
ลาดับ

ชื่อโรงเรียน

ข๎อมูลโรงเรียนมาเรียนรํวม
ลาดับ

ชื่อโรงเรียน

ระบุชั้น
ที่รวม อบ. อบ. อบ.

1

1
2

หนองแสงวิทยาเสริม
คาโพนทองบริบูรณ์
ราษฎร์บารุง

3

บ๎านห๎วยผึง้

4

กุดกว๎างสวาสดิว์ ิทยา

5

หนองโพนสูง

2

3

จานวนนักเรียน
ป. ป. ป. ป.

1

ป.

ป.

2
6

3
10

4
3

5
6

6
6

1

บ๎านคากุงหนองอิดุม

ป.1-6

2

บ๎านบึงทอง

ป.1-6

3

4

3

3

2

ป.1-6
ป.1-6
อ.2-ป.6
อ.2-3,
ป.1,3,5
ป.1-6

2
3
2

4
1
5

2

1
1
2

2
2
1

3 คํายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์
4 บ๎านพรหมสวําง
5 บ๎านโนนสาราญ
6 หัวงัววิทยาคม
7 หนองแวงหนองน๎อยวิทยา

1
8

6

10

1
2

4

2
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1
1
2

รวม
ทั้งสิ้น

ระยะทาง
(ก.ม.)

31

3

15

1.7

12
8
14

5.6
7.8
5.9

30
2

หน๎า 9

9.9
6.1

ข๎อมูลโรงเรียนหลัก
ลาดับ

ชื่อโรงเรียน

ข๎อมูลโรงเรียนมาเรียนรํวม
ลาดับ

ชื่อโรงเรียน

ระบุชั้น
ที่รวม อบ. อบ. อบ.

1

6

หัวงัววิทยาคม

7
8
9
10
11
12

หนองบัวนอก
หนองบัวกลาง
บ๎านดอนอุํมรัว
บ๎านขมิ้น
สามเพื่อนพัฒนา
บ๎านบึงโคกสะอาด

13

บ๎านเหลําภูพานวิทยา

8
9
10
11
12
13
14
15

ดงสวางวรวิทย์
หนองโพนสูง
หนองบัวกลาง
หนองบัวนอก
บ๎านโนนสวรรค์
บ๎านขมิ้น (สาขาภูเงิน)
บ๎านหนองห๎าง
บ๎านดงแหลม
บ๎านเหลําภูพานวิทยา
16
(สาขาหนองหญ๎าปล๎อง)

ป.3-ป.6
ป.2,4,6
ป.3-4
ป.3,4
อ.2-ป.6
อ.3-ป.6
อ.2--6
ป.1-ป.5
ป.2 -6

2

3

ป.

1

จานวนนักเรียน
ป. ป. ป.

ป.

ป.

4
2
5
7

5

6

11
2 3
12 11 11
3 2 3
1

7
7
9
4
1

3
6
4

3

6

4

2

3

11
11
2
2

2
7
1

2
4
1

5

3

13

รวม
ทั้งสิ้น

ระยะทาง
(ก.ม.)

2
29
18
18
21
56
23
3

4.9
9.9
6
6
3.3
3.5
6
5

21

16.2
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ลาดับ
รหัส
ลาดับ
รหัส
ชื่อโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน
ที่
โรงเรียน
ที่
โรงเรียน
1 46030001 นามนราษฎร์สงเคราะห์
2 46030002 บ๎านโนนเที่ยง
3 46030007 ชุมชนยอดแกํงสงเคราะห์
4 46030008 หนองหญ๎าปล๎อง
5 46030011 สงเปลือยวิทยายน
6 46030015 หนองบัวใน
7 46030022 กุดค๎าวเทพพิทยา
8 46030024 ศรีกุดหว๎าเรืองเวทย์
9 46030034 หนองจระเข๎เรืองศิลป์
10 46030035 หนองฟูาเลื่อนอานวยวิทย์
11 46030036 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บารุง
12 46030038 นาโกวิทยาสูง
13 46030043 นาขามวิทยา
14 46030047 บุํงคล๎าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
15 46030054 สมสะอาดพิทยาสรรพ์
16 46030058 บ๎านคุย
17 46030060 คาโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บารุง
18 46030067 ไทยรัฐวิทยา 35 (คากั้ง)
19 46030071 เหลําใหญํวนาสณฑ์ผดุงเวทย์
20 46030073 บ๎านกลาง
21 46030074 เหลําไฮงามวิทยาสูง
22 46030075 บ๎านสวนผึ้ง
23 46030078 กุดปลาค๎าวราษฎร์บารุง
24 46030081 บ๎านโพนสวาง
25 46030083 กุดสิมวิทยาสาร
26 46030086 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
27 46030095 บ๎านโพนแพง
28 46030096 บ๎านดินจี่
29 46030099 ทุํงคลองวิทยา
30 46030102 บ๎านคาพิมูล
31 46030103 บ๎านนาไรํเดียว
32 46030104 บ๎านโนนค๎อ
33 46030105 นาทันวิทยา
34 46030106 บ๎านหนองสระพัง
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ลาดับ
ที่
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57

รหัส
โรงเรียน
46030107
46030109
46030119
46030142
46030149
46030161
46030170
46030174
46030088
46030092
46030184
46030194

ชื่อโรงเรียน
บ๎านโจดนาตาล
บ๎านนาบอน
ชุมชนโพนพิทยาคม
หนองแสงวิทยาเสริม
หนองแวงวิทยานุกูล
ชุมชนหมูมํนเม็กวิทยาสรรพ์
บ๎านเหลําสีแก๎ว
นิคมกุฉินารายณ์ หมูํ 6
หนองแสงถวิลราษฎร์
บ๎านหนองผือ
บ๎านชาด
บ๎านมํวงกุล

ลาดับ
ที่
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58

รหัส
โรงเรียน
46030108
46030115
46030129
46030147
46030150
46030164
46030171
46030181
46030089
46030094

ชื่อโรงเรียน
บ๎านดงสวนพัฒนา
บ๎านหนองมํวง
บ๎านกอกวิทยาคม
สมเด็จประชานุเคราะห์
บ๎านโนนชาด
คาบงพิทยาคม
ไค๎นุํนวิทยาพูน
หนองอีบุตรไพรเวทย์
บ๎านส๎มปุอย
บ๎านโพนนาดี

46030188 โคกนาดี
46030195 ชุมชนภูแลํนช๎างคเชนทร์พิทยาคาร

2. บทบาทหน๎าทีข่ องสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 40-41) ได๎กาหนดอานาจหน๎าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วํา ให๎สานักงานเขตมีอานาจหน๎าที่ดาเนินการให๎เป็นไปตามอานาจหน๎าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา มีอานาจหน๎าที่ ดังนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต๎องการของท๎องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนํวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ๎งจัดสรรงบประมาณที่ได๎รับให๎หนํวยงานข๎างต๎นรับทราบและกากับตรวจสอบ ติดตามการ
ใช๎จํายงบประมาณของหนํวยงานดังกลําว
3. ประสาน สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรํวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศด๎านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด๎านตําง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน สํงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
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9. ดาเนินการและประสาน สํงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
10. ประสาน สํงเสริมการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด๎านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หนํวยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ในฐานะสานักงานผู๎แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน๎าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได๎ระบุให๎เป็นหน๎าที่ของผู๎ใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย
การแบํงสํวนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560
1. ให๎แบํงสํวนราชการสานักงานเขต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบํง
สํวนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553 ดังตํอไปนี้
(1) กลุํมอานวยการ
(2) กลุํมนโยบายและแผน
(3) กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(5) กลุํมบริหารงานบุคคล
(6) กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
(9) หนํวยตรวจสอบภายใน
2. ให๎แบํงสํวนราชการสานักงานเขต ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบํง
สํวนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ให๎เพิ่มความตํอไปนี้เป็น (10) ของข๎อ
6 แหํงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบํงสํวนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
2560
“(10) กลุํมกฎหมายและคดี”
3. ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2562
1) ด๎านคุณภาพการจัดการศึกษา
ผลการดาเนินงานด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET)
ปีการศึกษา 2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได๎ดาเนินการตามแนวทาง
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ (องค์การมหาชน) อยํางเครํงครัดในทุกขั้นตอน เพื่อให๎ได๎ผลการ
ทดสอบที่มีคุณภาพ และนําเชื่อถือ โดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ปรากฏตามตารางที่ 6 และ
ตารางที่ 7ดังนี้
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงคําคะแนนเฉลีย่ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน
(O-Net) ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
วิชา
ระดับเขต
ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ
ภาษาไทย
52.98
54.61
55.90
ภาษาอังกฤษ
31.95
35.47
39.24
คณิตศาสตร์
32.86
35.65
37.50
วิทยาศาสตร์
38.32
38.83
39.93
ที่มา : กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

40.00

38.32
38.83
39.93

31.95
35.47
39.24

50.00

32.86
35.65
37.50

52.98
54.61
55.90

60.00

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-Net)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ระดับเขต

30.00

ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ

20.00
10.00
0.00
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

- คําเฉลี่ยของสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ทั้ง 4 วิชา ประกอบด๎วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ต่ากวําระดับสพฐ. และระดับประเทศ
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงคําคะแนนเฉลีย่ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน
(O-Net) ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
วิชา
ระดับเขต
ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ
ภาษาไทย
50.17
55.04
54.42
ภาษาอังกฤษ
25.64
29.10
29.45
คณิตศาสตร์
25.08
30.28
30.04
วิทยาศาสตร์
34.21
36.43
36.10
ที่มา : กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

25.64
29.10
29.45

40.00

30.00

34.21
36.43
36.10

50.00

25.08
30.28
30.04

60.00

50.17
55.04
54.42

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-Net)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

ระดับเขต
ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ

20.00
10.00
0.00
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

- คําเฉลี่ยของสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ทั้ง 4 วิชา ประกอบด๎วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ต่ากวําระดับสพฐ. และระดับประเทศ
ข๎อค๎นพบจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2561
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พบวํา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
คะแนนเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น คื อ ภาษาไทย ภาษาตํ า งประเทศ และวิ ท ยาศาสตร์ และเฉลี่ ย รวม 4 สาระ
เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม 4 สาระ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ พบวํา ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกวําระดับจังหวัด แคํต่ากวํา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ ทั้ง 4 สาระ ทั้งนี้
อาจเกิดจาก
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1. นักเรียน
1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 บางสํวนขาดทักษะด๎านการอําน การคิดวิเคราะห์
สถานการณ์จากโจทย์
1.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให๎ความสาคัญของ
การสอบ O-NET ตํอการสอบน๎อย
1.3 ความรู๎พื้นฐานของนักเรียน เนื่องจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
เป็นการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนมาทั้งหมดตลอดระดับชั้น นักเรียนบางสํวนขาดความรู๎
พื้นฐานและการเชื่อมโยงในระดับที่สูงขึ้น
2. ครูผสู๎ อน
2.1. พฤติกรรมการสอนและประสบการณ์การสอนของครู สํวนใหญํใช๎วิธีการสอนแบบ
บรรยาย การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมํสํงเสริมการคิดและการแก๎ปัญหาในชีวิตประจาวัน
2.2 การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและระดับชาติ ไมํสัมพันธ์กัน เนื่องจากการวัด
และการประเมินผลของครู การสร๎างเครื่องมือวัดผู๎เรียนในระดับชั้นเรียนยังไมํกระตุ๎นให๎นักเรียน คิดใน
ลักษณะการนาไปใช๎ในสถานการณ์หรือการดาเนินชีวิต ซึ่งแบบทดสอบระดับชาติจะเน๎นการนาไปใช๎มากกวํา
การจาเนื้อหาของหลักสูตร
2.3. เทคนิคในการสร๎างแบบทดสอบ ครูสํวนใหญํไมํมีความชานาญในการสร๎างเครื่องมือวัด
ผู๎เรียนในการใช๎ทักษะการคิดระดับสูง เชํน แบบทดสอบวัดทักษะการคิดขั้นพื้นฐานทักษะการคิดที่ใช๎ในการ
สื่อสาร ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอําน ทักษะการเขียน แบบทดสอบวัดทักษะการคิดขั้นสูง เชํน
ทักษะการคิดซับซ๎อน ทักษะกระบวนการคิดอยํางมีวิจารณญาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ ทักษะ
กระบวนการคิดแก๎ปัญหา ทักษะกระบวนการวิจัย ทักษะกระบวนการคิดสร๎างสรรค์ และการบูรณาการความรู๎
ไปใช๎ในการดาเนินชีวิตประจาวันซึ่งทาให๎นักเรียนไมํคุ๎นชินกับรูปแบบของข๎อสอบในระดับชาติ
2.4 คุณวุฒิของครูไมํตรงตามสาระที่สอน/ครูไมํครบตามกลุํมสาระ ผู๎บริหารต๎องปรับโดย
การนาครูในกลุํมสาระอื่นไปสอนในกลุํมสาระที่ครูขาด ทาให๎คุณวุฒิของครูไมํตรงตามสาระการสอน สํงผลถึง
คุณภาพการสอนของครูในเนื้อหาที่มีความลึกซึ้งมากกวํา
3. ผูบ๎ ริหาร
นโยบายของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพวิชาการ สํวนใหญํผู๎บริหารมุํงเน๎นที่จะให๎
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎ที่สูงขึ้น แตํทั้งนี้ก็ขึ้นกับความพร๎อมของโรงเรียนและบุคลากร
ในการจัดการเรียนการสอน ผู๎บริหารมุํงเน๎นให๎เกิดความเสมอภาค นักเรียนทุกคนได๎รับความรู๎อยํางทั่วถึงไมํ
เน๎นการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล
แนวทางการนาผลการทดสอบ O-NET ไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. นักเรียน ใบรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET แสดงคะแนนของนักเรียน
แตํละระดับ โดยนักเรียนสามารถดูผลคะแนนของตนเองในแตํละวิชาวําสูงกวําหรือต่ากวําคําเฉลี่ยของระดับ
โรงเรียน ระดับสังกัดและระดับประเทศ เพื่อเป็นการประเมินและพัฒนาตนเองให๎มีผลการเรียนดียิ่งขึ้น
2. ครูผู๎สอน ครูผู๎สอนแตํละกลุํมสาระสามารถดูผลคะแนนรายวิชาที่ตนเองสอนจากใบรายงาน
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ฉบับที่ 1 เป็นการรายงานผลการสอบรายบุคคลของนักเรียนทั้ง
โรงเรียน
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3. ผู๎บริหารสถานศึกษา ต๎องพิจารณาคําสถิตติในทุกกลุํมสาระวิชาและแยกยํอยรายมาตรฐาน
การเรียนรู๎ ซึ่งสามารถพิจารณาผลการสอบในภาพรวมของวิชา คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเทียบเคียงกับ
โรงเรียนที่อยูํในจังหวัดเดียวกัน หรือโรงเรียนที่อยูํในสังกัดเดียวกันที่มีสภาพแวดล๎อมในการจัดการเรียนการ
สอนที่ใกล๎เคียงกัน และระดับประเทศ เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนสถานศึกษาให๎ดี
ยิ่งขึ้น ใช๎ระบบการนิเทศ ติดตาม กากับ และสํงเสริมสนับสนุน
4. เขตพื้นที่การศึกษา ในใบรายงานผลฉบับที่ 2 และ3 คําสถิติระดับศูนย์สอบ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกมาตรฐานการเรียนรู๎ แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ซึ่งเขตพื้นที่นาไปใช๎สํงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดได๎
บทบาทหน๎าทีข่ องผูบ๎ ริหารและครูในการนาคะแนน O-NET ไปใช๎พฒ
ั นากระบวนการเรียนการสอน
สรุปได๎ดังนี้
1. วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ภาพรวมระดับโรงเรียน โดยพิจารณาวําระดับชั้นแตํละ
ระดับชั้นมีรายวิชาใดที่มีคะแนน O-NET อยูํในระดับปรับปรุง พอใช๎ ดี ดีมาก รายวิชาใดที่ต๎องการพัฒนา
อยํางเรํงดํวน
2. ให๎ครูผู๎สอนทุกคนวิเคราะห์ผลสอบ O-NET รายสาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ และจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนในกลุํมสาระการเรียนรู๎และภาพรวมของสถานศึกษาตํอไป
3. จัดประชุมคณะทางานระดับสถานศึกษา รํวมกับนักวิจัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รํวมกันจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานสํงเสริมการนาผลการสอบ O-NET ไปใช๎พัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. ดาเนินการติดตามการปฏิบัติงานของครูผู๎สอน โดยผู๎รับผิดชอบงานนิเทศภายใน
สถานศึกษา
5. พิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองข๎อสอบตามประเด็นในแบบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพของ
ข๎อสอบ
6. ตรวจสอบแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎รายวิชาในแตํละกลุํมสาระ
7. ตรวจสอบการตัดสินผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนรายวิชา เมื้อสิ้นภาคเรียน/ปีการศึกษา
8. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
บทบาทของครูในการนาผลการทดสอบ O-NET ไปใช๎ในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
1. การนาผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนรายบุคคล และระเบียนแสดงผลการเรียนไปใช๎
การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET รายสาระการเรียนรู๎
2. การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET รายมาตรฐานการเรียนรู๎วิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยที่ทา
ให๎ผลการสอบ O-NET สูงขึ้นโดยกาหนดปัญหา เงื่อนไขความสาเร็จ สิ่งที่ต๎องการขอรับการสนับสนุน
3. วิเคราะห์เชื่อมโยงคุณภาพผู๎เรียนเพื่อวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู๎
4. การประเมินผลเพื่อวางแผนการเขียนข๎อสอบให๎สอดคล๎องกับคุณภาพผู๎เรียน มาตรฐาน
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู๎ออกข๎อสอบปลายภาค/ปลายปี ตามแนวการทดสอบระดับชาติและจัดทารายงานผล
การเรียน
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ข๎อเสนอแนะ
ข๎อเสนอแนะในการนาผลการทดสอบไปใช๎
1. สถานศึกษาควรวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนทั้งรายบุคคลและรายโรงเรียน
แยกแตํละสาระการเรียนรู๎ มาตรฐานการเรียนรู๎ โดยพิจารณาสาระ และมาตรฐานที่ควรปรับปรุงอยําง
เรํงดํวน แล๎วรํวมกับบุคลากรผู๎เกี่ยวข๎องรํวมกันกาหนดแนวทางนาผลการประเมินไปใช๎ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติประจาปี
2. สถานศึกษาควรนาผลไปวิเคราะห์ เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ จัดทาแผน โครงการ กิจกรรม
ทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยํางเป็นรูปธรรมชัดเจน
3. ควรสํงเสริม สนับสนุนความเข๎มแข็งทางด๎านวิชาการ โดยเฉพาะพัฒนาความสามารถทักษะ
ด๎านการวัดและประเมินผลของครูและทาการวัดผลนักเรียนให๎สอดคล๎องและเป็นไปตามแนวทางของการ
ทดสอบระดับชาติเพื่อให๎ผู๎เรียนคุ๎นชินและฝึกคิดแก๎ปัญหา
4. วิเคราะห์ข๎อมูลรายบุคคล มาตรฐาน และสาระการเรียนรู๎ แล๎วนาสารสนเทศที่ได๎ไปใช๎ใน
การพัฒนาผู๎เรียนระดับชั้นเรียน และรายบุคคลอยํางตํอเนื่อง
5. ครูควรแสวงหานวัตกรรมหรือเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อนาไปปรับปรุงหรือ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยเฉพาะในรายกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มีผลประเมินคําอยํางเป็นระบบและ
อยํางตํอเนื่อง
6. ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นการฝึกทักษะการคิด และฝึกนักเรียนให๎มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ คิดสร๎างสรรค์ และคิดอยํางเป็นระบบ พร๎อมทั้งมีทักษะ
ในการแสวงหาความรู๎
7. ครูควรนาผลการประเมินไปออกแบบการเรียนรู๎ และออกแบบการวัดและประเมินผลโดยใช๎
วิธีการหลากหลาย ใช๎เครื่องมือที่มีคุณภาพ และเน๎นการวัดและประเมินผล ตามสภาพจริง
8. ผู๎บริหารโรงเรียน ควรสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยําง
หลากหลาย ยึดผู๎เรียนเป็นสาคัญ โดยเฉพาะรายกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่ผลการประเมินคําให๎เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ มีการนิเทศ ติดตามกากับอยํางตํอเนื่อง
9. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาบุคลากร โดยการสํงเสริมให๎เรียนรู๎ด๎วยตนเองผํานเทคโนโลยี
และสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรมหรือเชิญวิทยากรมาให๎การอบรม เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
10. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาควรนาข๎อมูล ไปกาหนดยุทธศาสตร์/จุดเน๎น
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํงเสริมสนับสนุน พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง และนิเทศ ติดตาม กากับ
การจัดการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
11. ผู๎บริหารระดับสูงหรือองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข๎อง ควรนาข๎อมูลไปใช๎ในเชิงบริหารและ
ให๎ขวัญกาลังใจ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงคุณภาพ
12. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ควรสานตํอโยบายให๎สถานศึกษา นาผลการ
ประเมินไปเป็นสํวนหนึ่งของการออกเกรดให๎นักเรียนในปลายปีการศึกษา หรือมีผลตํอการเลื่อนชั้น
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2) ด๎านโอกาสทางการศึกษา
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สร๎างโอกาสทางการศึกษาเพื่อให๎
ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาทีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเน๎นการสร๎างความรํวมมือกับ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง เพื่อจัดทาแผนการจัดการศึกษา ตั้งแตํสามะ
โนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข๎าเรียน การติดตามการเข๎าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน
ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับพื้นที่ และการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา
2. ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแหํงให๎มีมาตรฐานในด๎านตําง ๆ สอดคล๎องกับบริบทเชิงพื้นที่
เชํน มาตรการด๎านโครงสร๎างพื้นที่และสิ่งอานวยความสะดวก ได๎แกํ อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม
สนามกีฬา ห๎องเรียน วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต๎น มาตรฐานด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานด๎านการ
บริหารจัดการ มาตรฐานด๎านระบบงบประมาณ มาตรฐานด๎านความปลอดภัย และมาตรฐานด๎าน Digital
Technology เป็นต๎น
3. สร๎างความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ
4. ปรับเปลี่ยนการบวนการงบประมาณตั้งแตํการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
3) ด๎านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สํงเสริมพัฒนาการดาเนินงาน ระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสถานศึกษาให๎ผํานการ
รับรองมาตรฐาน พัฒนาระบบและรูปแบบการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สร๎างและพัฒนา
เครือขํายโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประกันคุณภาพผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กากับติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานเป็นรายโรงเรียน เพื่อแก๎ไขและให๎การชํวยเหลือ พัฒนาคุณภาพ
กากับ ดูแล ชํวยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กและให๎การบริหารทางการศึกษา พัฒนาการบริหาร
จัดการโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีระบบการบริหารจัดการมุํงพัฒนาโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสํงเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล
ในระดับตํางๆทั้งกรรมการสถานศึกษา กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและอื่นๆ ให๎มีบทบาทในการบริหารจัด
การศึกษามากขึ้น การการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยํางมีคุณภาพ สรุปผลการรายงาน
การบริหารจัดการ ดังนี้
ตารางที่ 12 ผลการดาเนินงานตามจุดเน๎น ตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. ร๎อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของ
เขตพื้นที่
2. ร๎อยละของนักเรียนได๎รับการสร๎างภูมิคุ๎มกัน ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

ระดับ ระดับ
คะแนน คุณภาพ
3
ดีมาก
-
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ระดับ ระดับ
คะแนน คุณภาพ
3. ร๎อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
3
ดีมาก
คํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
4. ร๎อยละของสถานศึกษานา “ศาสตร์พระราชา” มาใช๎ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎
3
ดีมาก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนและสํงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร๎างขีด
2.5
ดี
ความสามารถในการแขํงขัน
5. ร๎อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
4
ดีเยี่ยม
6. ร๎อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล๎องกับมาตรฐานการ
4
ดีเยี่ยม
เรียนรู๎ ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
7. ร๎อยละของผู๎เรียนผํานเกณฑ์การประเมินความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อ
1
พอใช๎
การสื่อสาร
8. ร๎อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด๎วยวิธีการที่หลากหลาย
9. ร๎อยละของนักเรียนแตํละระดับชั้นอํานออกเขียนได๎ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด
2
ดี
10. ร๎อยละของนักเรียนอํานหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด
1
พอใช๎
11. ร๎อยละของผู๎เรียนมีทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู๎ในการปฏิบัติจริงตาม
สภาพความต๎องการ และบริบทของแตํละพื้นที่
12. ร๎อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
มากกวําร๎อยละ 50 เปรียบเทียงกับปีการศึกษาที่ผํานมา
12.1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1
พอใช๎
12.1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1
พอใช๎
13. ร๎อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นได๎รับการ
4
ดีเยี่ยม
เตรียมความพร๎อมในการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3
ดีมาก
14. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
14.1 ร๎อยละของครูที่ได๎รับการพัฒนาครูตามความต๎องการของเขตพื้นที่การศึกษา
4
ดีเยี่ยม
(โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร)
14.2 ระดับความสาเร็จของครูที่เข๎ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
1
พอใช๎
(Boot Camp)
15. ร๎อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ
15.1 ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการใช๎ระบบสารสนเทศ
4
ดีเยี่ยม
เพื่อการบริหารงานบุคคล (HRMS)
15.2 ร๎อยละของสถานศึกษาที่ได๎รับการแก๎ปัญหาขาดแคลนครู (ครูผู๎ทรงคุณคําแหํง
แผนดิน)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางมี
4
ดีเยี่ยม
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด

ระดับ ระดับ
คะแนน คุณภาพ

คุณภาพ
16. ร๎อยละของประชากรวัยเรียนได๎รับโอกาสในการเข๎ารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น
16.1 ระดับประถมศึกษา
16.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
17. ร๎อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได๎รับโอกาสในการศึกษาตํอขึ้นพื้นฐาน
เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
18. ร๎อยละของผู๎เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
ความสาคัญของการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม คุณธรรม จริยธรรมและการ
ประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 6
19. อัตราออกกลางคันของผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
20. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานทุกระดับรํวมกันสํงเสริมสนับสนุนให๎ผุ๎ปกครอง
ชุมชน สังคม ฯลฯ มีสํวนรํวมในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : ร๎อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาให๎นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี
ตามแนวทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
คะแนนเฉลี่ยรวม

4
4
4

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

3
3

ดีมาก

3.5
4
3

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีมาก

1

พอใช๎

2.82

ดีมาก

ตารางที่ 13 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตามมาตรฐานสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
มาตรฐาน/ตัวบํงชี/้ ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ
ตัวบํงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผู๎นาของผู๎บริหารในการนาองค์การไปสูํเปูาหมาย
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช๎แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

4
4
3

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร๎างหรือประยุกต์ใช๎นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการ
บริหารและการจัดการศึกษา

3

ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

2
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มาตรฐาน/ตัวบํงชี/้ ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การนาผลการดาเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา

ระดับ
คุณภาพ
3

สรุปตัวบํงชี้ที่ 1
ดีเยี่ยม
ตัวบํงชี้ที่ 2 การพัฒนาสูํองค์การแหํงการเรียนรู๎
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การสํงเสริมให๎เกิดการจัดการความรู๎ (Knowledge Management
3
: KM) และการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC)
สรุปตัวบํงชี้ที่ 2
ดีเยี่ยม
ตัวบํงชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหาร และการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การสํงเสริม สนับสนุน การมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1
ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์การ
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
สรุปตัวบํงชี้ที่ 3
ปรับปรุง
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1
ดีมาก
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ
ตัวบํงชี้ที่ 1 การบริหารงานด๎านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 สํงเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
1
การศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สรุปตัวบํงชี้ที่ 1
ดี
ตัวบํงชี้ที่ 2 การบริหารงานด๎านงบประมาณ
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช๎งบประมาณอยํางเป็นระบบ สอดคล๎องกับ
4
นโยบาย ปัญหาและความต๎องการ
สรุปตัวบํงชี้ที่ 2
ดีมาก
ตัวบํงชี้ที่ 3 การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนา สํงเสริม ยกยํองเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการ
2
ศึกษาสูํความเป็นมืออาชีพ สอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการจาเป็น และสํงเสริมความก๎าวหน๎าใน
วิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
สรุปตัวบํงชี้ที่ 3
ดีมาก
ตัวบํงชี้ที่ 4 การบริหารงานด๎านการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ
4
สรุปตัวบํงชี้ที่ 4
ดีเยี่ยม
ตัวบํงชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
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มาตรฐาน/ตัวบํงชี/้ ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การจัดการ
ศึกษา ภารกิจ 4 ด๎าน และการนานโยบายสูํการปฏิบัติ
สรุปตัวบํงชี้ที่ 4
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอยํางได๎
ประเด็นการพิจารณา ผลงานหรือผลการดาเนินงานของกลุํม/หนํวย ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่บรรลุเปูาหมาย ประสบความสาเร็จ ตามภารกิจของแตํละกลุํม ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิด
จากการดาเนินงาน ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เกิดประโยชน์ตํอการศึกษาและ
สถานศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้งภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาจนเกิดประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอยํางได๎
สรุปตัวบํงชี้ที่ 1
ตัวบํงชี้ที่ 2 สถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยํอยที่ 1 (ระดับการศึกษาปฐมวัย)
ประเด็นยํอยที่ 2 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
สรุปตัวบํงชี้ที่ 2
ตัวบํงชี้ที่ 3 ผู๎เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพตามหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู๎เรียนระดับชาติ
(National Test : NT)
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประเด็นยํอยที่ 4.1 – ป.6
ประเด็นยํอยที่ 4.2 – ม.3
ประเด็นยํอยที่ 4.3 – ม.6
สรุปตัวบํงชี้ที่ 3
ตัวบํงชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเทําเทียมกันศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู๎ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีความต๎องการพิเศษ ได๎รับการดูแลชํวยเหลือและสํงเสริมให๎ได๎รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
ประเด็นยํอยที่ 4.1 (เด็กพิการเรียนรวม)
ประเด็นยํอยที่ 4.2 (เด็กด๎อยโอกาส)
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับ
คุณภาพ
4
ดีเยี่ยม
ดีมาก

1
พอใช๎

4
4
ดีเยี่ยม
2

4
4
ดีเยี่ยม

4
3
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มาตรฐาน/ตัวบํงชี/้ ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นยํอยที่ 4.3 (เด็กที่มีความสามารถพิเศษ)
สรุปตัวบํงชี้ที่ 4
ตัวบํงชี้ที่ 5 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ๎าง ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได๎รับยกยํองเชิดชูเกียรติ
ประเด็นการพิจารณา ผลงานดีเดํนที่ประสบความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ๎าง ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
เป็นผลงานที่ได๎รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต๎องเป็นรางวันชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. หรือหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องกับรางวัลนั้นๆ ให๎การรับรองตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือรางวัล
เทียบเคียง และเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน
สรุปตัวบํงชี้ที่ 5
ตัวบํงชี้ที่ 6 ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
รวมทั้งการให๎บริการ
ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจด๎านการบริหารและการจัดการศึกษา
รวมทั้งการให๎บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุํมใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช๎แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีตํอการให๎บริการ
ครอบคลุมทุกภารกิจของกลุํม/หนํวย
สรุปตัวบํงชี้ที่ 6
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3
คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน)
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สํวนที่ 2

บริบทที่เกี่ยวข๎องกับสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
บริบทที่เกีย่ วข๎องด๎านการศึกษา
1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติได๎ดาเนินการยกรํางตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกาหนด เพื่อใช๎เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ตํอจากนี้ ประกอบด๎วย วิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุก
คนต๎องการบรรลุรํวมกัน รวมทั้งนโยบายแหํงชาติ และมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่
ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต๎องมุํงดาเนินการไปพร๎อมกัน อยํางประสานสอดคล๎อง นาไปสูํการพัฒนาให๎คน
ไทยมีความสุขและตอบสนองตํอการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร๎าง
รายได๎ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว และสร๎างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็น
ธรรม ประเทศสามารถแขํงขันได๎ในระบบเศรษฐกิจ
วิสยั ทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ความมั่นคง
- การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง
- ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ที่เข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไก
ที่นาไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล
- สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข๎มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุํน
- ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยูํอาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
ความมัง่ คั่ง
- ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุํมประเทศ
รายได๎สูงความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกัน
มากขึ้น
- เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขํงขันสูง สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคต และเป็น
จุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการทาธุรกิจ มี
บทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางมีพลัง
- ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่อง ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
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ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ความยั่งยืน
- การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎เพิ่มขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอ
สิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
- การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับรํวมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์สํวนรวม
- มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืน ให๎ความสาคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชนทุกภาค
สํวนเพื่อการพัฒนาในทุกระดับอยํางสมดุลมีเสถียรภาพ และยั่งยืน
- ประชาชนทุกภาคสํวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กรอบแนวทางทีส่ าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบด๎วยยุทธศาสตร์
6 ด๎าน
1. ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง
1.1 การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถานบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 การปฏิรูปกลไกลการบริหารประเทศ
1.3 การปูองกันและแก๎ไขการกํอความไมํสงบในชายแดนภาคใต๎
1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ
2. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน
2.1 สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร๎างความเชื่อมั่น
สํงเสริมการค๎าและการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2.2 พัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได๎แกํ พัฒนาทักษะและองค์ความรู๎ของ
ผู๎ประกอบการไทย พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมสูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
การเกษตรกร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงอายุให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
3.2 สร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี
3.3 สร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยให๎เอื้อตํอการพัฒนาคน
4. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม
4.1 สร๎างความมั่นคงและลดความเหลี่ยมล้าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม
4.2 สร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
6. ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ
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6.2 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร๎างของหนํวยงานภาครัฐให๎มีขนาดที่เหมาะสม
6.3 การวางระบบ บริหารราชการแบบบูรณาการ
6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลาการในการปฏิบัติราชการ
6.5 การตํอต๎านการทุจริต และประพฤติมิชอบ
6.6 การปรับปรุงแก๎ไขกฎหมาย ระเบียบ และข๎อบังคับไหม๎มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม
และสอดคล๎องกับข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ ตลอดจน พัฒนาหนํวยงานภาครัฐและ
บุคลากรที่มีหน๎าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให๎มีศักยภาพ
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564)
2.1 กรอบวิสยั ทัศน์ จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่ประเทศกาลัง
ประสบอยูํ ทาให๎การกาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงตํอเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 โดยหลักการของ การวางแผนที่น๎อมนาและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอยําง มีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนา
ใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต๎องให๎ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผําน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํ
รํวมกันอยํางมีความสุข และนาไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” การ
กาหนดตาแหนํงทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกาหนดตาแหนํง
ทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได๎จัดทาขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศ
รายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด๎านการขนสํงและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสูํความ
เป็นชาติการค๎าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย์ และเกษตร
ปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ซึ่งประกอบด๎วย 5
เปูาหมาย ดังนี้
1. การหลุดพันจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง
2. การพัฒนาศักยภาพคนให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร๎างสังคม
สูงวัยอยํางมี คุณภาพ ได๎แกํ 1) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความมั่นคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม (Socio
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 3)
สถาบันทางสังคม มีความเข๎มแข็ง เป็นฐานรากที่เอื้อตํอการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม ได๎แกํ 1) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมาก
ขึ้น 2) การบริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง
4. การสร๎างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ
1) รักษาความ มั่นคงของฐานทรัพยากร สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนและ
เป็นธรรม 2) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 3) เพิ่มขีดความสามารถใน
การรับมือภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 5) มีการบริหารจัดการน้าให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค์
และอุปทานของน้า
5. การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ ได๎แกํ 1) การบริหารงานภาครัฐที่
โปรํงใสเป็นธรรม มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม 2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 3) มีการกระจายอานาจ
ที่เหมาะสม
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2.2 วัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
2.2.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อวางรากฐานให๎คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย
คํานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุํน ตลอดจน เป็นคน
เกํงที่มีทักษะความรู๎ความสามารถและพัฒนาตนเองได๎ตํอเนื่องตลอดชีวิต
2) เพื่อให๎คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได๎รับความเป็นธรรมใน การ
เข๎าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเข๎มแข็งพึ่งพาตนเองได๎
3) เพื่อให๎เศรษฐกิจเข๎มแข็ง แขํงขันได๎ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร๎างความเข๎มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมํโดยการใช๎นวัตกรรมที่เข๎มข๎นมากขึ้น สร๎างความเข๎มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร๎างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมให๎สามารถ สนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5) เพื่อให๎การบริหารราชการแผํนดินมีประสิทธิภาพ โปรํงใส ทันสมัย และมี การทางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
6) เพื่อให๎มีการกระจายความเจริญไปสูํภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหมํ
7) เพื่อผลักดันให๎ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศตํางๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค
และนานาชาติได๎อยํางสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให๎ประเทศไทยมีบทบาทนาและสร๎างสรรค์ในด๎าน
การค๎า การบริการ และการลงทุนภายใต๎กรอบความรํวมมือตํางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
2.3 เปูาหมายรวม
2.3.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ
2.3.2 ความเหลื่อมล้าทางด๎านรายได๎และความยากจนลดลง
2.3.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข๎มแข็งและแขํงขันได๎
2.3.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
2.3.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอด ภัย สามัคคี สร๎างภาพลักษณ์ดี
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติตํอประเทศไทย
2.3.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรํงใส ตรวจสอบได๎
กระจายอานาจและมีสํวนรํวมจากประชาชน
2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์
ตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
2.4.1 การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ
ประกอบด๎วย (1) ปรับเปลี่ยนคํานิยมคนไทยให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ อาทิ สํงเสริมให๎มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกห๎องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพ คนให๎มีทักษะ ความรู๎ และ
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ความสามารถในการดารงชีวิตอยํางมีคุณคํา อาทิ สํงเสริมเด็กปฐมวัยให๎มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทาง
สังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุํนมีทักษะการคิดวิเคราะห์อยํางเป็นระบบ (3) ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให๎มีการจัด
ทรัพยากรรํวมกันให๎มีขนาดและจานวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนให๎เป็นแหลํง เรียนรู๎เชิง
สร๎างสรรค์และมีชีวิต (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสุขภาพและให๎ทุกภาคสํวนคานึงถึงผลกระทบตํอสุขภาพ อาทิ
สํงเสริมให๎มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ ภาษี
ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่สํงผลเสียตํอสุขภาพ (5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐ
และปรับระบบการเงินการคลังด๎านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรํวมกันระหวําง
สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพ (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมกับ
สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให๎มีกฎหมายการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว และ (7) ผลักดันให๎สถาบันทางสังคมมี
สํวน รํวมพัฒนาประเทศอยํางเข๎มแข็ง อาทิ กาหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และสํงเสริม
สถาบันการศึกษาให๎เป็นแหลํงบริการความรู๎ทางวิชาการที่ทุกคนเข๎าถึงได๎
2.4.2 ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม แนวทางการ
พัฒนาสาคัญ ประกอบด๎วย (1) การเพิ่มโอกาสให๎กับกลุํมเปูาหมาย ประชากรร๎อยละ 40 มีรายได๎ต่าสุด
สามารถเข๎าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให๎แกํ
เด็กและเยาวชนที่ด๎อยโอกาสทางการศึกษาอยํางตํอเนื่อง โดยให๎การดูแล นักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแตํการสร๎าง
รายได๎ของครัวเรือน สนับสนุนคําเดินทางไปยังสถานศึกษา ให๎ทุนการศึกษา ตํอระดับสูง (2) การกระจายการ
ให๎บริการภาครัฐทั้งด๎านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให๎ ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ
บริหารจัดการการให๎บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให๎ครอบคลุมทุกพื้นที่
ผํานการ พัฒนาระบบสํงตํอผู๎ปุวยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
(3) เสริมสร๎างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร๎างความเข๎มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให๎ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได๎ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและ
ทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให๎ความรู๎ในการบริหารจัดการทางการเงินแกํชุมชนและครัวเรือน
การปรับ องค์กรการเงินของชุมชนให๎ทาหน๎าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมูํบ๎าน/ตาบลที่ทาหน๎าที่ทั้งการ
ให๎กยู๎ ืมและ การออม และจัดตั้งโครงขํายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์เป็น แมํขําย
2.4.3 ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน โดยมี
แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ประกอบด๎วย (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ สํวนรวมทัง้ ในด๎านการคลัง อาทิ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบ
กระบวนการงบประมาณ และด๎านการเงิน อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงิน
ทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให๎สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (2) การเสริมสร๎างและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของภาคการผลิตและบริการ มุํงเน๎นการสร๎างความ เชื่อมโยงของหํวงโซํ
มูลคําระหวํางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค๎าการลงทุน เพื่อยกระดับ ศักยภาพในการแขํงขัน
ของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารเข๎าสูํระบบมาตรฐาน ตํอยอด
ความเข๎มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสูํอุตสาหกรรมที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูง วาง
อนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร๎างขีดความสามารถการแขํงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ
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ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อสํงเสริมการค๎าที่เป็นธรรมและอานวยความสะดวกด๎านการค๎าการ
ลงทุน
2.4.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทาง
การพัฒนาสาคัญ ประกอบด๎วย (1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร๎าง สมดุลของการอนุรักษ์และ
ใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม (2) เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้าเพื่อให๎เกิด
ความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (3) การแก๎ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล๎อม (4) สํงเสริมการ ผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (5) สนับสนุนการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก และเพิ่มขีด ความสามารถในการ
ปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด๎านภัย พิบัติ (7) การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล๎อม
และ (8) การพัฒนาความรํวมมือด๎านสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ
2.4.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูํความมั่งคั่ง
และยั่งยืน แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด๎วย (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให๎เกิด ความสงบใน
สังคมและธารงไว๎ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพื่อเตรียม
ความพร๎อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ (3) การสํงเสริมความรํวมมือกับ
ตํางประเทศด๎านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความรํวมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข๎ามชาติ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อ
คงไว๎ซึ่ง อานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา
เพื่อให๎เกิด ความสอดคล๎องกันระหวํางแผนงานที่เกี่ยวข๎องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต๎การมีสํวนรํวมของ
ภาค ประชาชน
2.4.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด๎วย (1) ปรับปรุงโครงสร๎างหนํวยงาน บทบาท ภารกิจ
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให๎มีความโปรํงใส ทันสมัย คลํองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ๎มคํา
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร๎างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให๎
การจัดสรรและการใช๎จํายมีประสิทธิภาพ (3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให๎บริการสาธารณะให๎ได๎
มาตรฐานสากล เพื่อให๎ประชาชนและภาคธุรกิจได๎รับบริการที่มีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน และอานวยความ
สะดวก ตรงตามความต๎องการ (4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
เพื่อให๎ ประชาชนได๎รับการบริการอยํางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (5) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิ ชอบ เพื่อให๎สังคมไทยมีวินัย โปรํงใส และยุติธรรม และ (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมให๎มีความ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล๎องกับข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ
2.4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ แนวทางการพัฒนา
สาคัญ ประกอบด๎วย (1) การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านขนสํง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให๎เป็นโครงขํายหลัก
ในการเดินทางและขนสํงของประเทศ พัฒนาโครงขํายถนน พัฒนาระบบขนสํงทางอากาศ และพัฒนาระบบ
ขนสํงทางน้า (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสํง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมตํอเนื่องที่เกิดจากการ
ลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสํง (3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซํอุปทานให๎ได๎มาตรฐานสากล และ
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอานวยความสะดวกทางการค๎า (4) พัฒนาด๎านพลังงาน อาทิ จัดหา
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พลังงานให๎เพียงพอและสร๎างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และ
การใช๎พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร๎าง
พื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให๎ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสํงเสริมการ ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สร๎างมูลคําเพิ่มทางธุรกิจ และ (6) พัฒนาระบบน้าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้าประปาให๎ ครอบคลุมและ
ทั่วถึง และการบริหารจัดการการใช๎น้าอยํางมีประสิทธิภาพและการสร๎างนวัตกรรม
2.4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม แนวทางการ
พัฒนาสาคัญ ประกอบด๎วย (1) เรํงสํงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสูํการใช๎ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุํมเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาได๎เอง และ
กลุํมเทคโนโลยีที่นาสูํการพัฒนาแบบก๎าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคม
เพื่อลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (2) พัฒนาผู๎ประกอบการให๎เป็น
ผู๎ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ สํงเสริมผู๎ประกอบการให๎มีบทบาทหลักด๎านนวัตกรรม เทคโนโลยี
และรํวมกาหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม สํงเสริมการสร๎างสรรค์นวัตกรรมด๎านการออกแบบและ การ
จัดการธุรกิจที่ผสานการใช๎เทคโนโลยีให๎แพรํหลายในกลุํมผู๎ประกอบการธุรกิจของไทย และ (3) พัฒนา
สภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด๎านบุคลากรวิจัย อาทิ การเรํง
การผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล๎องกับความต๎องการโดยเฉพาะใน
สาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให๎มีทั้งความรู๎และความเข๎าใจในเทคโนโลยี
2.4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาสาคัญ
ประกอบด๎วย (1) การพัฒนาภาคเพื่อสร๎างโอกาสทาง เศรษฐกิจให๎กระจายตัวอยํางทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให๎
เป็นฐานเศรษฐกิจสร๎างสรรค์มูลคําสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือให๎หลุดพ๎นจากความยากจนสูํ
เปูาหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ ชั้นนา พัฒนาภาคใต๎เป็นฐานการสร๎างรายได๎ที่
หลากหลาย (2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล๎อม เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํ
สํงเสริมการจัดการสิ่งแวดล๎อมเมืองอยํางมีบูรณาการภายใต๎การมี สํวนรํวมของสํวนกลาง สํวนท๎องถิ่น ภาค
ประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนสํงสาธารณะในเขตเมือง และ (3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให๎เป็นฐานการผลิต อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่
ขยายตัวอยํางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนา พื้นที่เศรษฐกิจใหมํบริเวณ
ชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ๎านให๎เจริญเติบโตอยํางยั่งยืน และเกิดผลที่เป็น
รูปธรรม
2.4.10 ยุทธศาสตร์ความรํวมมือระหวํางประเทศเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา
สาคัญ ประกอบด๎วย (1) ขยายความรํวมมือทางการค๎าและการ ลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาด
ใหมํสาหรับสินค๎าและบริการของไทย (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด๎าน การคมนาคมขนสํงโลจิสติกส์และ
โทรคมนาคมในกรอบความรํวมมืออนุภูมิภาคภายใต๎แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ
JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออานวยความสะดวกและลดต๎นทุนด๎านโลจิสติกส์ (3) พัฒนาและสํงเสริมให๎ไทย
เป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเดํนในภูมิภาค (4) สํงเสริมการลงทุนไทยใน
ตํางประเทศของผู๎ประกอบการไทย (5) เปิดประตูการค๎าและพัฒนาความรํวมมือ กับประเทศเพื่อนบ๎านใน
ลักษณะหุ๎นสํวนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาค กัน (6) สร๎างความเป็น
หุ๎นสํวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (7) เข๎ารํวมเป็นภาคีความรํวมมือ
ระหวํางประเทศโดยมีบทบาทที่สร๎างสรรค์ (8) สํงเสริมความรํวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร๎าง
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ความมั่นคงในทุกด๎านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยูํดีมีสุขของประชาชน (9) บูรณาการภารกิจด๎านความ รํวมมือ
ระหวํางประเทศและด๎านการตํางประเทศ และ (10) สํงเสริมให๎เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สาคัญ
3. นโยบายความมัน่ คงแหํงชาติ พ.ศ. 2558 - 2564
วิสยั ทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผํน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมี
การพัฒนาอยํางตํอเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข๎ามพรมแดนพร๎อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาท
เชิงรุกในประชาคม อาเซียนและดาเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอยํางมีดุลยภาพ”
วัตถุประสงค์ กาหนดวัตถุประสงค์หลักไว๎ 9 ประเด็น ได๎แกํ 1) เพื่อสํงเสริมและรักษาไว๎ซึ่งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) เพื่อเสริมสร๎างจิตสานึกของคนในชาติ
ให๎มีความจงรักภักดี และธารงรักษาไว๎ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 3) เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน
การสร๎างความปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์ในชาติเพื่อลดการเผชิญหน๎าและการใช๎ความ
รุนแรงในทุกรูปแบบ 4) เพื่อให๎จังหวัดชายแดน ภาคใต๎มีความปลอดภัยปราศจากเงื่อนไขของการใช๎ความ
รุนแรง 5) เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐและสํงเสริมบทบาทและความเข๎มแข็งของทุกภาคสํวนในการ
รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 6) เพื่อให๎การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม พลังงานและอาหาร มีความมั่นคง ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนา
ประเทศ รวมถึงลดความเสี่ยงจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ 7)เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความ
พร๎อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤติการณ์ความมั่นคงอยํางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 8)
เพื่อเสริมสร๎างศักยภาพของกองทัพในการปูองกันประเทศ สนับสนุนภารกิจที่ไมํใชํการสงครามและสามารถ
ผนึกกาลังของกองทัพกับทุกภาคสํวนในการเผชิญกับภัยคุกคามด๎านการปูองกันประเทศในทุกรูปแบบ 9)
เพื่อสํงเสริมสภาวะแวดล๎อมที่สร๎างสรรค์และสันติในการอยูํรํวมกับประเทศเพื่อนบ๎านกลุํมประเทศอาเซียน
ประชาคมโลกบนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์และการดารงเกียรติภูมิของชาติ
นโยบายความมัน่ คง ประกอบด๎วย 2 สํวน ดังนี้
สํวนที่ 1 นโยบายสาคัญเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงที่เป็นแกํนหลักของประเทศ
3 นโยบาย คือ 1) เสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) สร๎างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
และ 3) ปูองกันและแก๎ไขการกํอความไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต๎
สํวนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแหํงชาติทั่วไป 13 นโยบาย คือ (1) จัดระบบบริหารจัดการ
ชายแดน เพื่อปูองกันและแก๎ปัญหาข๎ามพรมแดน (2) สร๎างเสริมศักยภาพการปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัย
คุกคามข๎ามชาติ (3) ปกปูองรักษาผลประโยชน์แหํงชาติทางทะเล (4) จัดระบบปูองกันและแก๎ไขปัญหาผู๎
หลบหนีเข๎าเมือง (5) เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและภูมิคุ๎มกันความมั่นคงภายใน (6) เสริมสร๎างความมั่นคง
ของชาติจากภัยการทุจริต คอรรัปชัน (7) เสริมสร๎างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
(8) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (9) เสริมสร๎างความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร (10) พัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของชาติ (11) เสริมสร๎าง
และพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ (12) พัฒนาระบบงานขําวกรองให๎มีประสิทธิภาพ และ (13)
เสริมสร๎างดุลยภาพในการดาเนินความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ
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4. แผนการศึกษาแหํงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
วิสยั ทัศน์
“คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ ดารงชีวิตอยํางเป็นสุข
สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ละมีการเปลี่ยนแปลงขิงโลกศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1.พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข๎าถึงโอกาสในการศึกษาละเรียนรู๎ตลอด
ชีวิต
2. พัฒนาคุณภาพของคนไทยให๎เป็นผู๎มีความรู๎ คุณลักษณะ และทักษะในการเรียนรู๎ในทศวรรษที่
21 สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต
3. สร๎างความมั่นคงแกํประเทศชาติ โดยสร๎างสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ และมี
คุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยูํรํวมกันอยํางปลอดภัย สงบสุขและพอเพียง
4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขํงขันของประเทศ เพื่อการก๎าวข๎ามกับดักประเทศ
รายได๎ปานกลาง สูํการเป็นประเทศในโลกที่ 1 และความเหลี่ยมล้าในสังคม การเพิ่มผลิตภาพของกาลังรงงาน
(Productivity) ให๎มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
พร๎อมรับการเปลี่ยนปลงที่เป็นพลวัดของทศวรรษที่ 21 ภายใต๎ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแหํงชาติ
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพละมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะละสมรรถนะที่สอดคล๎องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติและยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎และคุณธรรม จริยธรรม รู๎รักสามัคคีและ
รํวมมือผนึกกาลังมุงํ สูํการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศรายได๎ปานกลาง และความเหลี่ยมล้าภายในประเทศลดลง
เปูาหมายของแผนการศึกษาชาติกาหนดไว๎ 2 ด๎าน
1. เปูาหมายด๎านผู๎เรียน (learner Aspirations)
แผนการศึกษาชาติมุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนให๎มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู๎ ใน
ศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด๎วยทักษะและคุณลักษณะดังนี้
- 3Rs ได๎แกํ การอํานออก การเขียนได๎ ละการคิดเลขเป็น
- 8Cs ได๎แกํ ทักษะด๎านการคิดอยํางมีวิจารญาณ ทักษะในการแก๎ปัญหา ทักษะ
ด๎านการสร๎างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด๎านความเข๎าใจตํางวัฒนธรรม ตํางกระบวนทัศน์ ทักษะด๎านความ
รํวมมือ การทางานเป็นทีม ละภาวะผู๎นา ทักษะด๎านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู๎เทําทัน ทักษะด๎าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู๎ และความมีเมตตา
กรุณา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
2. เปูาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations)
แผนการศึกษาแหํงชาติ ได๎กาหนดเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาไว๎ 5 ด๎าน ประกอบด๎วย
2.1.ประชากรทุกคนเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพละมาตรฐานอยํางทั่วถึง
- เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
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- ประชากรทุกคนมีโอกาสได๎รับการบริการทางการศึกษา ตั้งแตํปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา
ตอนต๎น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทําที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- ประชากรที่อยูํในกาลังแรงงานได๎รับการพัฒนาทักษะ ความรู๎ความสามารถ สมรรถนะ
ที่ตอบสนองความต๎องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ
- ประชากรสูงวัยได๎เรียนรู๎ ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู๎ความสามารถ และทักษะเพื่อการ
ทางานหรือการมีชีวิตหลังการทางานอยํางมีคุณคําและเป็นสุข
2.2 ผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมายได๎รับบริการทางด๎านการศึกษาอยํางเสมอภารและเทําเทียม
ผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมาย ทั้งกลุํมปกติ ผู๎มีความสามารถพิเศษ ผู๎มีความบกพรํองด๎านตํางๆ
ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส ละผู๎มีภูมิหลังทางสังคม
2.3 ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุขีดคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ
ประชากรทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ ความรู๎
ความสามารถละสมรรถนะของแตํละบุคคลให๎ไปได๎ไกลที่สุดเทําทีศักยภาพและความสามารถของแตํละบุคคล
พึงมี ภายใต๎ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู๎ สังคมแหํงปัญญาและการสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการ
เรียนรู๎ที่ประชาชนสามารถเรียนรู๎ได๎อยํางตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดารงชีวิตได๎อยํางเป็น
สุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู๎เรียนอยํางทั่วถึงและมี
คุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ๎มคําและบรรลุเปูาหมาย
หนํวยงานสถานศึกษาและสถานบันการศึกษาทุกแหํงสามารถบริหารและจัดการศึกษาอยําง
มีประสิทธิภาพ ด๎วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให๎มีระบบการขัดสรรและใช๎ทรัพยากรทาง
การศึกษาที่กํอประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู๎เรียนแตํละคนให๎บรรลุศักยภาพ และความพร๎อมให๎เข๎ามามีสํวน
รํวมในการระดมทุนและรํวมรับภาระคําใช๎จํายในการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถานบันละ
องค์กรตํางๆในสังคม และผู๎เรียน ผํานมาตรการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม
2.5 ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก๎าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัดและบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก๎าวทันความ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทางานของ
กาลังคนในประเทศให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะนาประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดักประเทศที่มีรายได๎ปาน
กลางสูํการเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎วด๎วยการศึกษาที่สร๎างความมั่นคงของชีวิตประชาชน สังคม และ
ประเทศชาติ และการสร๎างเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
กรอบยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาการศึกษาแหํงชาติ
แผนการพัฒนาการศึกษาแหํงชาติได๎กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต๎ 6
ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล๎องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให๎แผนการศึกษาแหงชาติบรรลุเปูาหมาย
วิสัยทัศน์ และแผนการจัดการศึกษา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1.1 คนทุกชํวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
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1.2 คนทุกชํวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจของชายแดนภาคใต๎และพื้นที่พิเศษได๎รับ
การศึกษาและเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ
1.3 คนทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษา การดูแลและปูองกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหมํ
โดยได๎กาหนดแนวทางการพัฒนา คือพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับคุณภาพ
และสํงเสริมโอกาสในการเข๎าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎และพื้นที่พิเศษ
ทั้งที่เป็นพื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บชายแดน และพื้นที่เกาะแกํง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุํมตํางเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุํมชนชายขอบละแรงงานตํางด๎าวพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปูองกัน
ภัยคุกคามในรูปแบบใหมํ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตํางๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหมํ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต๎น และมีแผนงานและโครงการสาคัญ เชํน โครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต๎และพื้นที่พิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร๎างขีดความสามารถ
ในการแขํงขันของประเทศ มีเปูาหมายดังนี้
2.1 กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต๎องการของตลาดและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
2.2 สถาบันการศึกษาและหนํวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ
เฉพาะด๎าน
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ และนวัตกรรมที่สร๎างผลผลิตมูลคําเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
โดยได๎กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนากาลังคนให๎มีสรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ
ต๎องการของตลาดแรงงานและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สํงเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่
มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด๎าน สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างองค์ความรู๎ และนวัตกรรมที่
สร๎างผลผลิตและมูลคําเพิ่มที่สร๎างเศรษฐกิจ และมีแผนงานละโครงการสาคัญ เชํน โครงการจัดทาแผนพัฒนา
กาลังคนให๎ตรงกับความต๎องการของตลาดงานในกลุํมอุตสาหกรรมเปูาหมาย เป็นต๎น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ มีเปูาหมาย
ดังนี้
3.1 ผู๎เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3.2 คนทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ตามศักยภาพ
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตร
อยํางมีคุณภาพและมาตรฐาน
3.4 แหลํงเรียนรู๎ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู๎มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ปาชนสามารถเข๎าถึงได๎โดยไมํจากัดเวลาและสถานที่
3.5 ระบบละกลไกการวัด การติดตาม และการประเมินผลมีประสิทธิภาพ
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได๎มาตรฐานระดับสากล
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
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โดยได๎กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ สํงเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ สื่อตาราเรียน และสื่อการ
เรียนรู๎ตํางๆ ให๎มีคุณภาพ มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ได๎โดยไมํจากัดเวลาและ
สถานที่ สร๎างเสริมและปรับเปลี่ยนคํานิยมของคนไทยให๎มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ละพัฒนาระบบกลไกการติดตาม การวัด และประเมินผลผู๎เรียนให๎มีประสิทธิภาพ และมีแผนงานและ
โครงการที่สาคัญ เชํน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท๎องถิ่น เป็นต๎น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษา มีเปูาหมาย
ดังนี้
4.1 ผู๎เรียนทุกคนได๎รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผํานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกชํวงวัย
4.3 ระบบข๎อมูลรายบุคคลละสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต๎องเป็นปัจจุบัน
เพื่อวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร๎างเสริมคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีเปูาหมาย
ดังนี้
5.1 คนทุกชํวงวัยมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ
5.2 หลักสูตร แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนที่สํงเสริมคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติ
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู๎และนวัตกรรมด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม
โดยได๎กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ สํงเสริม สนับสนุนการสร๎างเสริมจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม
มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
สํงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการเรียนตํางๆ และพัฒนาองค์ความรู๎
งานวิจัย และนวัตกรรมด๎านการสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีแผนงานและโครงการ
สาคัญ เชํน โครงการน๎อมนาศาสตร์พระราชาสูํการพัฒนาละเพิ่มศักยภาพคนทุกชํวงวัน โครงการโรงเรียน
คุณธรรม โครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต๎น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเปูาหมายดังนี้
6.1 โครงสร๎างบทบาท และระบบบริหารจัดการการศึกษามีความคลํองตัวชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได๎
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตํอคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
6.3 ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนและพื้นที่
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกตํางกันของผู๎เรียน สถานศึกษา และความตองการกาลังแรงงานของประเทศ
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
สร๎างขวัญกาลังใจ และสงเสริมให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มศักยภาพ
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โดยกาหนดแนวทางการพัฒนา คือ ปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารจัดการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการสถานศึกษา สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา ปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา และมีแผนงานและโครงการสาคัญ เชํน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก โครงการพัฒนาระบบจดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา และโครงการทดรองนารํองระบบการจัดสรรเงิน
ผํานด๎านอุปสงค์และอุปทาน เป็นต๎น
การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหํงชาติสูํการปฏิบัติ
ความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 สูํการปฏิบัติขึ้นอยูํกับ
ปัจจัยสาคัญหลายประการ ประกอบด๎วย สาระของแผนการศึกษาแหํงชาติที่มีความชัดเจน ครบถ๎วน และ
ครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมายและทุกระดับการศึกษา การมีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนาแผนการศึกษา
แหํงชาติ ของผู๎เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน ตั้งแตํระดับนโยบายระดับปฏิบัติ ผู๎มีสํวนได๎เสียและสาธารณชน การ
เผยแพรํ ประชาสัมพันธ์กับผู๎เกี่ยวข๎อง และสาธารณชนเพื่อสร๎างความตะหนักในความสาคัญของแผนการ
ศึกษาแหํงชาติ การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแผนการศึกษาแหํงชาติ และการนาแผนการศึกษา
แหํงชาติ สูํการปฏิบัติที่ชัดเจนแกํผู๎ปฏิบัติทุกระดับ เพื่อให๎ทุกภาคสํวนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของชาติ
แนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหํงชาติสูํการปฏิบตั ิ
1. สร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎ทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องได๎ตระหนักถึงความสาคัญและพร๎อม
เข๎ารํวมในการผลักดันแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไปสูํการปฏิบัติ สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา สร๎างความเข๎าใจกับหนํวยงาน องค์กร และภาคีทุกภาคสํวน ถึงวิสัยทัศน์และเปูาหมายของ
แผนการศึกษาแหํงชาติ โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์อยํางกว๎างขวาง สามารถเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายตําง ๆ อยําง
มีประสิทธิภาพ ผํานหนํวยงาน บุคคล สื่อมวลชน ทั้งระดับชาติและท๎องถิ่น กิจกรรม สื่อสมัยใหมํที่เข๎าใจงําย
รวมทั้งการสร๎างเครือขํายให๎ข๎อมูลขําวสารกระจายไปยังพื้นที่ตําง ๆ อยํางกว๎างขวางและตํอเนื่อง จัดทา
แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ฉบับประชาชน เผยแพรํแกํสาธารณชนเพื่อสร๎างความเข๎าใจใน
เปูาประสงค์และแนวทางของแผนการศึกษาแหํงชาติ
2. สร๎างความเชื่อมโยงระหวํางแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
ของหนํวยงาน องค์กร โดยผลักดันให๎แนวทางการพัฒนาในแตํละยุทธศาสตร์แปลงสูํการปฏิบัติผํานแผนงาน
ระดับกระทรวงสูํหนํวยงานและสถานศึกษาระดับตําง ๆ บูรณาการอยูํในภารกิจหลักของหนํวยงานที่มี
เปูาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรํวมจัดทา
และติดตามประเมินผลแผนดังกลําว
3. ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบตําง ๆ ให๎เอื้อตํอการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
ในระดับตําง ๆ โดยปรับปรุงกฎหมายให๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับสถานการณ์ ลดความซ้าซ๎อนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลไกการจัดการศึกษาที่มีอยูํให๎มากขึ้น เป็นการดอุปสรรคการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับ
ตําง ๆ อาทิ ผลักดันให๎มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย และการเรียนรู๎ตลอดชีวิตสาหรับทุก
ชํวงวัย
4. สร๎างชํองทางให๎ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษาอยํางกว๎างขวาง ทั้งระดับนโยบายและพื้นที่ โดยเปิดพื้นที่สาธารณะให๎ทุกภาคีใช๎ประโยชน์ในการ
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จัดเวทีระดมความคิดเห็นในรูปแบบตําง ๆ อาทิ การจัดเวทีประชาคม การเสวนา รวมถึงใช๎ชํองทางเครือขําย
ออนไลน์ สาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ รํวมดาเนินกิจกรรมตําง ๆ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ
การดาเนินการการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหํงชาติสกูํ ารปฏิบตั ิ
แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได๎เสนอรายละเอียดการดาเนินการขับเคลื่อน
สูํการปฏิบัติ โดยได๎ระบุบทบาทของหนํวยงานในระดับตํางๆอาทิ หนํวยงาสํวนกลางซึ่งประกอบด๎วย
กระทรวงศึกษาธิการ หนํวยงานในกระทรวงศึกษาธิการ เชํน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบการการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
และหนํวยงานอื่นๆนอกหระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบจัดการศึกษา เป็นต๎น สํวนระดับภูมิภาค
ประกอบด๎วย สานักงานศึกษาธิการภาค สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นต๎น
รวมทั้งระดับสถานศึกษาและระดับห๎องเรียน โดยกาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงานทั้ง 6
ยุทธศาสตร์ของหนํวยงานในแตํละระดับอยํางชัดเจน ซึ่งจะทาให๎การดาเนินงานตามแผนเป็นไปอยําง
สอดคล๎อง รองรับในกรอบทิศทางเดียวกัน และจัดการศึกษาเป็นไปตามยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนาใน
ชํวงเวลาที่กาหนด
การติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแหํงชาติ
แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียกับการจัดการศึกษาเข๎ามามีสํวนรํวมในการประเมิน ทั้งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
โดยแตํละหนํวยงานประเมินการดาเนินงานของตนควบคูํไปกับการให๎หนํวยงานกลางประเมิน มีหลักเกณฑ์
การติดตามละประเมินผลตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปรํงใส มีมาตรฐานและถูกต๎องตามหลักวิชาการ
แนวทางการติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแหํงชาติ ประกอบด๎วย 1) การประเมินบริบท
กํอนเริ่มโครงการ ประเมินระหวํางดาเนินงาน และประเมินหลังการดาเนินงานตามแผนเสร็จสิ้น 2) วาง
ระบบการประเมินระดับกระรวง สํวนกลาง สํวนภูมิภาค จังหวัด และเขตพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ
แตํละระดับกับแผนการศึกษาแหํงชาติ 3) สํงเสริมให๎เกิดการประสานความรํวมมือระหวําง
กระทรวงศึกษาธิการ หนํวยงานด๎านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด๎านงบประมาณ และหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องทั้งในสํวนกลางและในพื้นที่ เพื่อให๎การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4) จัดให๎
หนํวยงานหรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลางเป็นผู๎ประเมิน 5)จัดเวทีสาธารณะเพื่อให๎ผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสียได๎แสดงความคิดเห็นและ 6)นาเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนการศึกษาแหํงชาติให๎ทุกฝุาย
ที่เกี่ยวข๎องได๎รับทราบ
5. นโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ 2563
หลักการ
1. ให๎ความสาคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู๎เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข๎าราชการพลเรือน และผู๎บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต
2. บู รณาการการทางานรํว มกันระหวํางสํ วนราชการหลั ก องค์การมหาชนในกากับของ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการให๎มีความคลํองตัว รวมทั้งหนํวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
ภูมิภาคให๎สามารถปฏิบัติงานรํวมกันได๎ เพื่อดาเนินการปฏิรูปการศึกษารํวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ
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ระดับกํอนอนุบาล
เน๎นสร๎างความรํวมมือกับพํอแมํ ผู๎ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ที่สาคัญด๎านตําง ๆ เชํน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู๎จัก
และปริเมินตนเอง
ระดับอนุบาล
เน๎นสร๎างความรํวมมือกับพํอแมํ ผู๎ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่
สาคัญด๎านตําง ๆ เชํน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู๎จักและ
ประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุํงคานึงถึงพหุปัญญาของผู๎เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต๎อง โดยใช๎กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เน๎นเพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎วิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแมํ) เน๎นเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรู๎ด๎วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู๎จากประสบการณ์
จริงหรือจากสถานการณ์จาลองผํานการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองรํวมกันของผู๎เรียนและครูด๎วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให๎มากขึ้น
5. สร๎างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูให๎มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
8. จัดให๎มีโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพโดยเน๎นปรับสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให๎อื้อตํอการสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุํงตํอยอดระดับประถมศึกษา ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้
1. จัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาตํางประเทศ (ภาษาที่ 3)
2. จัดการเรียนรู๎ที่หลากหลาย เพื่อสร๎างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูํการสร๎างอาชีพและการมีงานทา
เชํน ทักษะด๎านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสูํนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
ระดับอาชีวศิ ึกษา
มุํงจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา และสร๎างนวัตกรรมตามความต๎องการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาค
หรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู๎ประกอบการเอง ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให๎ผู๎เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสาหรับใช๎ในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรู๎การใช๎ดิจิทัล เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือสาหรับในการสร๎างอาชีพ
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุํงสร๎างโอกาสให๎ประชาชนผู๎เรียนที่สาเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทา ด๎วยจุดเน๎น ดังนี้
1. เรียนรู๎การใช๎ดิจิทัล เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือสาหรับหาชํองทางในการสร๎างอาชีพ
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2. จัดทาหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสาหรับผู๎ที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย
การขับเคลื่อนสูํการปฏิบัติ
1. ทุกหนํวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต๎องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให๎สอดคล๎องกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช๎งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช๎จํายงบประมาณให๎เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎อง
2. จัดทาฐานข๎อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให๎ครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย
3. ใช๎เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน๎นการเรียนรู๎และการบริหาร
จัดการ
4. ปรับปรุงโครงสร๎างของกระทรวงศึกษาธิการให๎เกิดความคลํองตัว หากติดขัดในเรื่องข๎อกฎหมาย
ให๎ผู๎บริหารระดับสูงรํวมหาแนวทางการแก๎ไขรํวมกัน
5. ให๎หนํวยงานระดับกรมกาหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากาลัง ตามความ
ต๎องการจาเป็น ให๎แกํหนํวยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ใช๎กลไกกองทุนเพื่อคามเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดาเนินงานรํวมกับหนํวยงาน
จัดการศึกษา
7. เรํงทบทวน (รําง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. .... โดยปรับปรุงสาระสาคัญให๎เอื้อตํอ
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข๎อติดขัดการปฏิบัติงาน ต๎องศึกษา ตรวจสอบข๎อมูล/ข๎อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น เชํน จานวนเด็กในพื้นที่น๎อยลง ซึ่งจาเป็นต๎องมีการควบรวมโรงเรียน ให๎พิจารณาสื่อสารอธิบายทาความ
เข๎าใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใช๎อัตรากาลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให๎มี
ประสิทธิภาพ และจัดทาแผนการประเมินครูอยํางเป็นระบบ รวมทั้งจัดทาหลักสูตรการพัฒนาครูให๎มีองค์ความรู๎
และทักษะในด๎านพหุปัญญาของผู๎เรียน
10. ให๎ศึกษาธิการจังหวัดจัดทาแผนการจัดการศึกษาของแตํละจังหวัด นาเสนอตํอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม
11. ให๎ผู๎ตรวจราชการกระทรวงศึกษาการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน๎าที่ตรวจราชการ
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอตํอรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สานักงานศึกษาธิการภาค 12 พ.ศ. 2560 - 2564
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
“พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ คูํคุณธรรม นาสูํสากล”
(Improve the Efficiency and Morality Led to International)
คํานิยม (Values)
ธรรมาภิบาล คือ หลักการขององค์กร
(Good Governance is the Principles of Organization)
วิสยั ทัศน์ (Vision)
“ศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษา ลดความเหลื่อมล้า ยึดหลักธรรมาภิบาล
สูํมาตรฐานสากลบนพื้นฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย”
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(Education Development Center, Reduce inequality, Principles of Good
Governance. To International Standards, Thai-based on Local Wisdom)
พันธกิจ (Mission)
1) สํงเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ก๎าวไกลสูํสากล
2) เสริมสร๎างโอกาสการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางเสมอภาคและเทําเทียม บนพื้นฐาน
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย
3) สํงเสริมสนับสนุนการยกระดับการผลิตและพัฒนาทรัพยากรคนอยํางมืออาชีพ
รองรับอาชีพและการมีงานทา
4) สํงเสริมสนับสนุนการวิจัย สร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและอาชีพ
5) สํงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน๎นด๎าน
คุณธรรมความโปรํงใสและการมีสํวนรํวม
6) กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ
7) สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบ
8) เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรทุกชํวงวัย เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
มีความเป็นพลเมืองและพลโลก
เปูาประสงค์ (Goal)
สานักงานศึกษาธิการภาค 12 สํงเสริม สนับสนุน ให๎หนํวยงานทางการศึกษาและ
หนํวยงาน ที่เกี่ยวข๎องดาเนินการ เพื่อให๎บรรลุเปูาประสงค์ ดังนี้
1) ผู๎เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะและทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีทักษะสาคัญ
สาหรับศตวรรษที่ 21
2) ผู๎เรียนมีความรู๎ ทักษะ ความสามารถพิเศษ ด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการคิด
ได๎รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
3) ผู๎เรียนและประชากรทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเรียนรู๎ตลอดชีวิต อยําง
เสมอภาคและทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดารงชีวิตบนพื้นฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย
4) สํงเสริมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพมีความหลากหลายที่สามารถใช๎
ประโยชน์และเข๎าถึงบริการได๎ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย
5) ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและศักยภาพในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู๎อยํางมืออาชีพ
6) ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการสํงเสริมสวัสดิการ
สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลความมั่นคง และผดุงเกียรติ
7) พัฒนาระบบเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาและการ
บริหารจัดการที่ทันสมัยและไมํซ้าซ๎อน ให๎ผู๎รับบริการสามารถเข๎าถึงได๎อยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
8) วิจัยและพัฒนา การสร๎างองค์ความรู๎ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาการพัฒนา อาชีพและการมีงานทา
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9) ผู๎เรียนและประชากรทุกกลุํมอายุทุกชํวงวัย ได๎รับการพัฒนาทักษะความรู๎ ความสามารถ
ตรงตามความสนใจ ความต๎องการและตลาดแรงงาน เพื่อรองรับการมีอาชีพและการมีงานทา
10) สํงเสริมกลไกการบริหารจัดการการศึกษา ให๎มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลโดยเน๎นด๎านคุณธรรมความโปรํงใส และการมีสํวนรํวม
11) สํงเสริมให๎ภาคีเครือขํายทุกภาคสํวน ทั้งภายในและตํางประเทศ มีสํวนรํวมรับผิดรับ
ชอบในการจัดการศึกษารวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา
12) สํงเสริมการศึกษา ตอบสนองความต๎องการ การสร๎างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลด
ความเหลื่อมล้าสร๎างความสมานฉันท์ และรักบ๎านเกิด
13) กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบอยํางตํอเนื่อง
14) สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
15) สํงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรทุกชํวงวัย เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเน๎นทางด๎าน
รํางกาย จิตใจและสังคม
16) สํงเสริมการจัดและพัฒนาสภาพแวดล๎อมที่ดี ทางธรรมชาติ ทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม
ทางเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ (KPIs) และกลยุทธ์ (Strategy)
สานักงานศึกษาธิการภาค 12 กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ (KPIs) และกลยุทธ์ (Strategy) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประการ ได๎แกํ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเ๎ รียน
เปูาประสงค์
1. ผู๎เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะและทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีทักษะ
สาคัญสาหรับศตวรรษที่ 21
2. ผู๎เรียนมีความรู๎ทักษะ ความสามารถพิเศษ ด๎านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และการคิด
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ผู๎เรียนผํานตามเกณฑ์คุณลักษณะในการคิดวิเคราะห์
การคิดสังเคราะห์ คิดแก๎ปัญหาและคิดสร๎างสรรค์
2.ร๎อยละของสถานศึกษาที่ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการทดสอบระดับชาติและการทดสอบนานาชาติ (PISA) เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์
3.ร๎อยละของสถานศึกษาที่ผู๎เรียนมีทักษะสาคัญสาหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับการมี
อาชีพและการมีงานทา ตามเกณฑ์
4. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ผู๎เรียนมีทักษะความสามารถสื่อสารได๎ 2 ภาษาตามเกณฑ์
5. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถ มีทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์
การใช๎เหตุผลและการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21ตามเกณฑ์
6. จานวนผลงานประดิษฐ์คิดค๎นอยํางสร๎างสรรค์ได๎รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับประจาปี
7. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด๎าน อื่นๆ
ที่ได๎รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
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กลยุทธ์
1. สํงเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา
ผู๎เรียนในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล๎องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. สํงเสริมปรับปรุงหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาให๎ทันสมัย สอดคล๎องกับความก๎าวหน๎าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. สํงเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาเพื่อการผลิต
สื่อการเรียนการสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งสื่อและตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4. สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอยํางเข๎มข๎น
5. สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษอยํางตํอเนื่องทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร๎างโอกาสทางการศึกษา และ การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวติ
เปูาประสงค์
1. ผู๎เรียนและประชากรทุกชํวงวัยได๎รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและเรียนรู๎ตลอดชีวิต
อยํางเสมอภาคและทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดารงชีวิตบนพื้นฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย
2. สํงเสริมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ มีความหลากหลาย ที่สามารถ
ใช๎ประโยชน์และเข๎าถึงบริการได๎ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย
3. ผู๎เรียนและประชากรทุกชํวงวัย ได๎รับการพัฒนาทักษะความรู๎ความสามารถ ตรงตาม
ความสนใจ ความต๎องการและตลาดแรงงาน เพื่อ
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของเด็กที่ออกกลางคันได๎กลับเข๎ารับการศึกษา
2. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ15–59 ปีเพิ่มขึ้น
3. ร๎อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นขึ้นไป
4. ร๎อยละของประชากรวัย 13–15 ปี และวัย 16–18 ปี ได๎รับการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามลาดับเพิ่มขึ้น
5. ร๎อยละของผู๎เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได๎รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
6. ร๎อยละของผู๎ผํานการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนาความรู๎ไป
ใช๎ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได๎
7. จานวนแรงงานอายุ 15 –59 ปี ที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู๎เพื่อขอรับ
วุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น
8. จานวนแหลํงเรียนรู๎ที่ได๎รับการพัฒนาให๎สามารถจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตที่
มีคุณภาพมีความหลากหลาย และให๎บริการได๎อยํางทั่วถึง
9. จานวนสถานศึกษาที่ผู๎เรียนและประชากรทุกชํวงวัย ได๎รับการพัฒนาทักษะ ความรู๎
ความสามารถ ตรงตามความสนใจ ความต๎องการและตลาดแรงงาน
10. ผู๎เรียนในระบบทวิภาคีมีจานวนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร๎อยละ 30 ตํอปี
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กลยุทธ์
1. ประกันโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎แกํผู๎เรียนใน
ทุกพื้นที่ครอบคลุมถึงคนพิการผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎มีความต๎องการพิเศษ
2. สํงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับ ความ
สนใจและวิถีชีวิตของผู๎เรียนทุกกลุํมเปูาหมาย
3. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์ให๎เกิดผลเป็น
รูปธรรมอยํางกว๎างขวาง
4. สํงเสริมการระดมทุนเพื่อการศึกษา
5. สํงเสริมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ที่เอื้อตํอการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพมี
ความหลากหลาย และสามารถให๎บริการได๎อยํางทั่วถึง
6. พัฒนาทักษะความรู๎ความสามารถ ตรงตามความสนใจ ความต๎องการและตลาดแรงงาน
เพื่อรองรับการมีอาชีพและการมีงานทา
7. สํงเสริมภาพลักษณ์การรองรับการมีอาชีพและการมีงานทา
8. ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พึง
พอใจของสถานประกอบการ และมีงานทาภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น
9. สัดสํวนผู๎เรียนสายอาชีพตํอผู๎เรียนสายสามัญ 60 : 40 อาชีวศึกษา เรํงปรับคํานิยม และ
วางรากฐานทักษะอาชีพให๎แกํผู๎เรียนตั้งแตํวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สํงเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
เปูาประสงค์
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะและศักยภาพสูํการจัดการเรียนรู๎อยํางมือ
อาชีพ
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริม ยกยํอง เชิดชูเกียรติ ตามสิทธิ ประโยชน์ที
ควรได๎รับ
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ และมี ความ
มั่นคงชีวิต
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาสาขาวิชาที่ขาดแคลนอยําง
ตํอเนื่อง
2. ร๎อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได๎รับการพัฒนาและผํานการประเมิน
มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ
3. จานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการสํงเสริม ยกยํอง เชิดชูเกียรติ ตามสิทธิ
ประโยชน์ที่ควรได๎รับ
4. จานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีความก๎าวหน๎าใน วิชาชีพ
และมีความมั่นคงในชีวิต
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กลยุทธ์
1. สํงเสริมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการฝึกอบรมระยะสั้นระยะยาว
และมีการติดตามอยํางตํอเนื่อง
2. สํงเสริมการบริหารครูและบุคคลากรทางการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ
3. สํงเสริมสร๎างขวัญกาลังใจสร๎างแรงจูงใจให๎กับครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. สํงเสริมการพัฒนาตนเองของครู และบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความก๎าวหน๎าใน
วิชาชีพและความมั่นคงในชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพื่อการศึกษา
เปูาประสงค์
1. พัฒนาระบบเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาและการบริหาร
จัดการที่ทันสมัย ให๎ผู๎รับบริการสามารถเข๎าถึงได๎อยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. สํงเสริมการวิจัยและพัฒนา ประดิษฐ์ คิดค๎นนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาอาชีพและการมีงานทาโดยภาคีเครือขํายบนพื้นฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด๎วยระบบ DLIT, DLTV,ETV
ที่สํงผลให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
2. ระบบเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 12 มีความทันสมัยผู๎รับบริการสามารถเข๎าถึงได๎อยํางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3. ระบบฐานข๎อมูลกลางด๎านการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการภาค 12ที่ทันสมัย/
เป็นปัจจุบัน
4. จานวนงานวิจัยและพัฒนา ประดิษฐ์คิดค๎น นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา อาชีพและการมีงานทาโดยภาคีเครือขําย บนพื้นฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย ที่ใช๎ประโยชน์ได๎จริง
กลยุทธ์
1. สํงเสริมผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือคอมพิวเตอร์ชํวยสอนในสถานศึกษา
2. พัฒนาระบบเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาและ
การบริหารจัดการที่ทันสมัย
3. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลกลางทางการศึกษา ระบบการรายงานผลของฐานข๎อมูลโดย
เชื่อมโยงข๎อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให๎เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน
4. สํงเสริมการงานวิจัยและพัฒนา ประดิษฐ์ คิดค๎นนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาอาชีพและการมีงานทา โดยภาคีเครือขําย บนพื้นฐานภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย ที่ใช๎ประโยชน์ได๎
จริง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 สํงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เปูาประสงค์
1. สํงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยเน๎นด๎านคุณธรรมความโปรํงใส และการมีสํวนรํวม
2. สํงเสริมความรํวมมือให๎มีภาคีเครือขํายทุกภาคสํวน ทั้งภายใน ภายนอกและ
ตํางประเทศมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
3. กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบอยํางตํอเนื่อง
4. สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของหนํวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเน๎นด๎านคุณธรรมความโปรํงใส และการมีสํวนรํวมที่มีประสิทธิภาพ
2. จานวนสถานศึกษาที่ได๎รับการเกลี่ยอัตรากาลังครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎
เป็นไปตามเกณฑ์
3. ระดับความสาเร็จในการมีสํวนรํวมขององค์กร/ภาคีเครือขํายทั้งภายใน ภายนอก
และตํางประเทศ ในการจัดและพัฒนาการศึกษา
4. ระดับความสาเร็จในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาทั้งภายใน ภายนอก และ
ตํางประเทศ
5. จานวนหนํวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่ได๎รับการกากับ ดูแล ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานอยํางตํอเนื่อง
6. จานวนหนํวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่ได๎รับการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
กลยุทธ์
1. สํงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของหนํวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่
มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน๎นด๎านคุณธรรม ความโปรํงใสและการมีสํวนรํวมที่มีประสิทธิภาพ
2. สํงเสริมสนับสนุนการเกลี่ยอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นไปตาม
เกณฑ์
3. สํงเสริมความรํวมมือให๎มีภาคีเครือขํายทุกภาคสํวนทั้งภายใน ภายนอก และตํางประเทศ
มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
4. สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาทั้งภายใน ภายนอกและ
ตํางประเทศ
5. กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบอยํางตํอเนื่อง
6. สนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

หน๎า 45

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร๎างและพัฒนาคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล๎อม
เปูาประสงค์
1. สํงเสริมการจัดการศึกษาที่ ตอบสนองความต๎องการ สร๎างอาชีพและการมีงานทา
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให๎มีความมั่นคงและรักษ์บ๎านเกิด
2. เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชากรทุกชํวงวัยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเน๎นด๎าน
รํางกาย จิตใจ และสังคม
3. เสริมสร๎างการจัดและพัฒนาสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ สังคมศิลปวัฒนธรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ตัวชีว้ ดั
1. จานวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต๎องการ สร๎างอาชีพและ
การมีงานทา เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ให๎มีความมั่นคงและรักษ์บ๎านเกิด
2. ร๎อยละของสถานศึกษาที่เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชากรทุกชํวงวัยให๎เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเน๎นด๎านรํางกาย จิตใจและสังคม
3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการ และพัฒนาสภาพแวดล๎อม ทางธรรมชาติ สังคม
ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
กลยุทธ์
1. สํงเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต๎องการสร๎างอาชีพและการมีงานทา
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให๎มีความมั่นคงและรักษ์บ๎านเกิด
2. เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชากรทุกชํวงวัยให๎เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเน๎น
ด๎านรํางกาย จิตใจ และสังคม
3. เสริมสร๎างการจัดและพัฒนาสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ สังคมศิลปวัฒนธรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
7. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ (พ.ศ. 2562 – 2565) (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)
วิสยั ทัศน์
“ประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิต1 อยํางมีคุณภาพ2
ดารงชีวิตอยํางเป็นสุข3 สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4 สืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น5 และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 216”
คานิยามวิสยั ทัศน์
1. เรียนรู๎ตลอดชีวิต หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล
อันเป็นผลมาจากการได๎รับความรู๎ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิต
ที่สามารถเกิดขึ้นได๎ตลอดเวลาตั้งแตํเกิดจนตาย
2. คุณภาพ หมายถึง ผู๎เรียนมีความรู๎ตามมาตรฐานการศึกษาในแตํละระดับการศึกษา
มีคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ดารงชีวิตอยํางเป็นสุข หมายถึง ผู๎เรียนได๎รับการศึกษา มีงานทา มีรายได๎ไมํยากจน
4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การจัดการศึกษาที่น๎อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต๎องมี
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ภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดี ทั้งนี้จะต๎องอาศัยความรู๎ควบคูํคุณธรรม และการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร๎อมรับตํอการ
เปลี่ยนแปลงในด๎านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรม
5. สืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น หมายถึง การจัดการศึกษาที่บูรณาการนาภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ได๎แกํ ประวัติศาสตร์กาฬสินธุ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา ศิลปะพื้นเมือง โปงลาง ข๎าวเขาวงวัฒนธรรมผู๎ไท
ผ๎าไหมแพรวาและอื่น ๆ มาใช๎เพื่อเป็นความรู๎และเทคนิคที่นามาใช๎ในการแก๎ปัญหาและตัดสินใจซึ่งได๎สืบทอด
และเชื่อมโยงมาอยํางตํอเนื่องตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบันนาไปใช๎ในการประกอบอาชีพ
6. ศตวรรษที่ 21 หมายถึง การจัดการศึกษาที่ใช๎ทักษะการเรียนรู๎ 3Rs8Cs
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท
2. เสริมสร๎างโอกาสเข๎าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชน เรียนรู๎ตลอดชีวิตทั่วถึง
เทําเทียมกันอยํางมีคุณภาพ
3. เสริมสร๎างการเป็นพลเมืองที่ดี สํงเสริมการอยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมีคุณธรรม
จริยธรรม และสามารถดารงชีวิตได๎อยํางเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนากาลังคนให๎มีมาตรฐานวิชาชีพสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน
เศรษฐกิจ สังคม เพื่อรองรับพลวัตโลก การแขํงขันในศตวรรษที่ 21 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5. สํงเสริม สนับสนุน และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ทุกระบบ
6. อนุรักษ์ สืบสาน สร๎างสรรค์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญากาฬสินธุ์ โดยเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์
ทุกรูปแบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพยุค
ใหมํ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร๎างโอกาสทางการศึกษาอยํางเทําเทียมและเรียนรู๎ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัด
กาฬสินธุ์
เปูาประสงค์รวม
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยํางเทําเทียม
2. พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 อยํางมั่นคงและยั่งยืน
สามารถเรียนรู๎ได๎ตลอดชีวิต
3. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ
4. เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
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5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
เปูาประสงค์ : ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติความเชื่อคํานิยม ตามระบอบ
ประชาธิปไตย อยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และสามารถดารงชีพอยํางเป็น
สุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร๎างให๎สถานศึกษาจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
โดยบูรณาการหลักไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการ
หลักไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความตํอเนื่อง (ร๎อยละ 100)
2. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ปลอดสารเสพติด (ร๎อยละ 100)
3. จานวนของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านปลอด
สารเสพติด คุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประชาธิปไตยในโรงเรียน
(สถานศึกษา จานวน 10 แหํง)
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร๎างผู๎เรียนให๎มีความเป็นพลเมืองที่ดีและอยูํรํวมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม
ตัวชีว้ ดั
4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธารงรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ (ร๎อยละ 100)
5. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู๎ เพื่อเสริมสร๎างความเป็นพลเมืองที่ดี
(ร๎อยละ 100)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่
21
เปูาประสงค์ : ผู๎เรียนมีความรู๎ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพตอบสนอง
ตํอความต๎องการของตลาดแรงงานในการแขํงขันศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู ผู๎บริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ปรับสูตรสถานศึกษาสอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21 (ร๎อยละ100)
กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริม สนับสนุน การนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมาใช๎
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตัวชีว้ ดั
2. ร๎อยละการอํานออกเขียนได๎ของผู๎เรียนปกติ (ตั้งแตํ ป.1-ป.6) ( ร๎อยละ 100)
3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู๎แบบสะเต็มศึกษา
เพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 10)
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4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ที่มีผลจากการจัดการเรียนรู๎แบบสะเต็ม
ศึกษา (ร๎อยละ 10)
5. ร๎อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)
แตํละสาขาวิชามีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 50 ขึ้นไป (ร๎อยละ 10)
6. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านอํานออก
เขียนได๎ คิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและด๎านอาชีพ (ร๎อยละ 10)
7. ร๎อยละของระดับความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู๎สาเร็จการศึกษา
ในแตํละระดับ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถ (CEFR) สูงขึ้น (ร๎อยละ 10)
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาคนให๎มีมาตรฐานวิชาชีพตรงกับความต๎องการของตลาดแรงงาน
ตัวชีว้ ดั
8. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะอาชีพ
อยํางน๎อย 1 อาชีพ (ร๎อยละ 50)
9. ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่
พอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 80)
10. อัตราการได๎งานทา/ประกอบอาชีพอิสระของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
(ไมํนับศึกษาตํอ) ภายในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 80)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็น
มืออาชีพยุคใหมํ
เปูาประสงค์ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพสามารถบูรณาการ
การจัดการเรียนรู๎นาไปสูํการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และเป็นครูต๎นแบบที่นํายกยํองเชิดชูเกียรติ
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีทักษะและมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และทักษะภาอังกฤษ สอดคล๎องกับความต๎องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
ที่ได๎รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (ร๎อยละ 10)
2. ร๎อยละของครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
ที่ได๎รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ร๎อยละ 10)
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีผลงานการวิจัยและ
นวัตกรรมที่สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ตัวชีว้ ดั
3. ร๎อยละของงานวิจัยที่สร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่นาไปใช๎ประโยชน์ได๎จริง
(ร๎อยละ 10)
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีทักษะการออกแบบการจัด
การเรียนรู๎แบบ Active Learning นากระบวนการ PLC มาบูรณาการการจัดการเรียนรู๎
ตัวชีว้ ดั
4. ร๎อยละของครูที่ได๎รับการพัฒนาให๎มีทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู๎แบบ
Active Learning และนากระบวนการ PLC มาบูรณาการจัดการเรียนรู๎ในชั้นเรียน (ร๎อยละ 80)
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5. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านการ
จัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning ผลงานการวิจัยและนวัตกรรม (ร๎อยละ 10)
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาปราชญ์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และผู๎ประกอบการนอกสถานศึกษาให๎มี
ความเชี่ยวชาญด๎านวิชาชีพ
ตัวชีว้ ดั
6. ระดับการพัฒนา และการมีสํวนรํวมของปราชญ์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและ
ผู๎ประกอบการนอกสถานศึกษา ระดับ 4 (ระดับดี)
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกิจกรรมคัดเลือกครูต๎นแบบ ยกยํองเชิดชูและสร๎างขวัญกาลังใจให๎กับ
ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัด
7. ร๎อยละของผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการยกยํองเชิดชูและสร๎าง
ขวัญกาลังใจในระดับจังหวัด (ร๎อยละ 20)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร๎างโอกาสทางการศึกษาอยํางเทําเทียมและเรียนรู๎ตลอดชีวิต
เปูาประสงค์ : ประชาชนทุกชํวงวัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางมีคุณภาพและเทําเทียม
และเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
กลยุทธ์ที่ 1 : สร๎างโอกาสทางการศึกษาประชาชนทุกชํวงวัยได๎รับโอกาสทางการศึกษา
อยํางทั่วถึง มีคุณภาพและเทําเทียม
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของประชาชนทุกชํวงวัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ
(ร๎อยละ 100)
2. ร๎อยละของผู๎พิการได๎รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม
(ร๎อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และมีมาตรฐานตาม
หลักสูตร
ตัวชีว้ ดั
3. เด็กแรกเกิด – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 80)
4. ร๎อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) มีผลการประเมินพัฒนาการตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ร๎อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 3 : สํงเสริมให๎บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน เข๎ามารํวมจัดการศึกษา
ตัวชีว้ ดั
5. จานวนบุคคลและครอบครัวได๎รับโอกาสในการจัดการศึกษา (ร๎อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 4 : สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการเทียบโอนวุฒิทางการศึกษาของประชากร
วัยแรงงาน
ตัวชีว้ ดั
6. สัดสํวนผู๎เรียนอาชีวศึกษาเมื่อเทียบกับผู๎เรียนสามัญศึกษา (ร๎อยละ 45:55)
กลยุทธ์ที่ 5 : สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการวิเคราะห์ปัญหาอยํางจริงจัง และมาตรการในการ
กากับ ติดตามชํวยเหลือผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพ
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ตัวชีว้ ดั
7. อัตราการออกกลางคันของผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง (ร๎อยละ 0)
8. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านระบบ
ดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน (ร๎อยละ 10)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
เปูาประสงค์ : ผู๎เรียนทุกชํวงวัยมีจิตสานึกและความรับผิดชอบในการกระทามีคุณธรรม
จริยธรรมและน๎อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
กลยุทธ์ที่ 1 : สํงเสริม และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการ
เรียนรู๎สร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของสถานศึกษา สถาบันการศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อปลูกฝังความรู๎
เกี่ยวกับการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริม สนับสนุน ให๎มีกลุํมจิตอาสา ที่มาจากประชาชน ชุมชน ผู๎เรียนเข๎ามา
มีสํวนรํวม และเป็นแกนนาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ที่สํงเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ตัวชี้วัด
2. ร๎อยละของผู๎เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
การดารงชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 100)
กลยุท ธ์ที่ 3 : สํ งเสริ ม สนั บสนุนให๎ ส ถานศึกษา สร๎างเครือขําย แก๎ปัญหา พัฒ นาและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมภายในชุมชน
ตัวชีว้ ดั
3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านการ
มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม (ร๎อยละ 10)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา
เปูาประสงค์ : หนํวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และสอดคล๎องตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุนให๎หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาให๎มีการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาและสอดคล๎องตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
(ร๎อยละ 80)
กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริม สนับสนุนให๎หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษานาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช๎ในการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชีว้ ดั
2. ร๎อยละหนํวยงานทางการศึกษามีฐานข๎อมูลด๎านการศึกษาสาหรับการวางแผนในการ
บริหารจัดการศึกษาและการติดตามและประเมินผล (ร๎อยละ 100)
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กลยุทธ์ที่ 3 : สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่เข๎มแข็ง สร๎างความมั่นใจให๎กับผู๎เกี่ยวข๎อง
ตัวชีว้ ดั
3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
(ร๎อยละ 100)
4. ร๎อยละหนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ในด๎านประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการศึกษาการ (ร๎อยละ 10)
กลยุทธ์ที่ 4 : สํงเสริม สนับสนุนให๎หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา
สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษาทั้งภายในและตํางประเทศ
ตัวชีว้ ดั
5. ร๎อยละหนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา มีการบูรณาการจัดการศึกษาระหวําง
หนํวยงานให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตํอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
(ร๎อยละ 100)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
เปูาประสงค์ : หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา สํงเสริม สนับสนุน การจัดการ
เรียนรู๎ด๎านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
กลยุทธ์ที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพัฒนาหลักสูตร
ท๎องถิ่นและกระบวนการจัดการเรียนรู๎ เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ตระหนัก และภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมของจังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นและ
กระบวนการจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เกิดความตระหนัก และภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ร๎อยละ 100)
2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ได๎ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และน๎อมนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวัน
(ร๎อยละ100)
กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสร๎างเครือขําย
ความรํวมมือด๎านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์และการมีการสืบสานภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น
ตัวชีว้ ดั
3. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่มีเครือขํายความรํวมมือด๎านการ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งนา
เทคโนโลยีมาชํวยพัฒนาและตํอยอดให๎เกิดความยั่งยืน (ร๎อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 3 : สํงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ เผยแพรํ และประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอยํางหลากหลาย
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ตัวชีว้ ดั
4. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ในด๎านอนุรักษ์เอกลักษณ์ สืบสานภูมิปัญญาของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ร๎อยละ 10)
8. นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์
“สร๎างคุณภาพทุนมนุษย์ สูํสังคมอนาคตที่ยั่งยืน ”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร๎างขีดความสามารถ
ในการแขํงขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21
4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทาง
การศึกษาอยํางทั่วถึงและเทําเทียม
5. พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมือ อาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุํงสูํ Thailand 4.0
เปูาหมาย
1. ผู๎เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา
และอื่น ๆ ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ
3. ผู๎เรียน เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎ มีทักษะ
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร๎อมก๎าวสูํสากล นาไปสูํการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของ
ประเทศ
4. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ (ผู๎พิการ) กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส
และกลุํมที่อยูํในพื้นที่หํางไกลทุรกันดาร ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง เทําเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีความรู๎
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูลสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยํางเป็นระบบ ใช๎งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎กาหนดนโยบายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ
ด๎านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุํงสูํ Thailand 4.0 ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
มาตรการและแนวดาเนินการ
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของมนุษย์และของชาติ
เปูาประสงค์
1. ผู๎เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผู๎เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว
ผู๎อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ผู๎เรียนทุกคนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น
4. ผู๎เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับโอกาส และการ
พัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่
5. ผู๎เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพื้นที่หํางไกล
ทุรกันดาร เชํน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแกํง เป็นต๎น ได๎รับการบริการ
ด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
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ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง
มีหลักคิดที่ถูกต๎องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผู๎อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์
อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น
4. ร๎อยละของผู๎เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับโอกาส และการ
พัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่
5. ร๎อยละของผู๎เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส และกลุํมที่อยูํในพื้นที่
หํางไกลทุรกันดาร เชํน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแกํง ได๎รับการบริการ
ด๎านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ สอดคล๎องกับบริบท
ของพื้นที่
6. จานวนสถานศึกษาที่น๎อมนาพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
7. จานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิม่ ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
เปูาประสงค์
1. ผู๎เรียนทุกระดับให๎มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู๎เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นาไปสูํการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็น
นักคิด เป็นผู๎สร๎างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู๎เรียนได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ
ตัวชีว้ ดั
1. จานวนผู๎เรียนมีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะความรู๎ที่สอดคล๎องกับทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21
2. ผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาผํานการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด๎านการรู๎เรื่องการอําน
(Reading Literacy) ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด๎านการรู๎เรื่องวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีศักยภาพได๎รับโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับนานาชาติ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
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นโยบายที่ 3
เปูาประสงค์

ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์

1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนา
ที่สอดคล๎องกับแนวโน๎มการพัฒนาของประเทศ
2. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาตามจุดมุํงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ
ที่สอดคล๎องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่น
ได๎ ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู๎เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแตํ
ละชํวงวัยและนาไปปฏิบัติได๎
3. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีความรู๎และทักษะนาไปสูํการพัฒนานวัตกรรม
4. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานทา
มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ
5. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” ผู๎ให๎คาปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎
หรือผู๎อานวยการการเรียนรู๎
7. ครู มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอยําง
ด๎านคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชีว้ ดั
1. ผู๎เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎
ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ร๎อยละของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผํานเกณฑ์ที่กาหนด
3. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกวําร๎อยละ 50 ในแตํละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผํานมา
4. ร๎อยละผู๎เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานทา ตามความถนัด
และความต๎องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ วางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได๎
5. ผู๎เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยูํในสังคม
ได๎อยํางมีความสุข มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม
6. ผู๎เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิต
อยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ
7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” ผู๎ให๎คาปรึกษาข๎อเสนอแนะการ
เรียนรู๎หรือผู๎อานวยการการเรียนรู๎
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
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นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาทีม่ ีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และการลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
เปูาประสงค์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Global
Goals for Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท๎องถิ่น ภาคเอกชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ในระดับพื้นที่ รํวมมือในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎อง
กับสภาพข๎อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อเป็นคําใช๎จําย และงบลงทุนแกํสถานศึกษาอยํางเหมาะสมเพื่อให๎สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ
6. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสเข๎าถึง
บริการด๎านการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร๎างหลักประกันสิทธิ
การได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
ตัวชีว้ ดั
1. ผู๎เรียนทุกคนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
2. ผู๎เรียนทุกคนได๎รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยํางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับ
สภาพข๎อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา และความต๎องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู๎พิการ
3. ผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)
เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎อยํางเหมาะสม เพียงพอ
4. ครูได๎รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช๎เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน
5. สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีมาตรฐานอยํางเหมาะสมตามบริบท ด๎านประเภท ขนาด
และพื้นที่
6. สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือและคุ๎มครองนักเรียนและการแนะแนว
ที่มีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข๎อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช๎ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
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นโยบายที่ 5
เปูาประสงค์

ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล๎อม

1. สถานศึกษา นักเรียนได๎รับการสํงเสริมด๎านความรู๎ การสร๎างจิตสานึกด๎านการผลิตและ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
2. สถานศึกษาสามารถนาเทคโนโลยีมาจัดทาระบบสารสนเทศการเก็บข๎อมูล
ด๎านความรู๎ เรื่อง ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล๎อม ฯลฯ และสามารถนามาประยุกต์ใช๎ในทุกโรงเรียน
ตามแนวทาง Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทานโยบายจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
การผลิตและบริโภค สูํการลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่าสูํชุมชนคาร์บอนต่า
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน
ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหนํวยงานต๎นแบบสานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)
เพื่อให๎มีบริบทที่เป็นแบบอยํางเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขต
มีนโยบายสํงเสริมความรู๎และสร๎างจิตสานึกและจัดการเรียนรู๎การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม
7. สถานศึกษาต๎นแบบนาขยะมาใช๎ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จานวน 15,000 โรงเรียน
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต๎นแบบในการนา 3RS มาประยุกต์ใช๎ในการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม จานวน 6,000 โรงเรียน
9. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต มีการทานโยบายการจัดซื้อจัดจ๎าง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ตัวชีว้ ดั
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ ที่ถูกต๎องและสร๎างจิตสานึกด๎านการ
ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมนาไปปฏิบัติใช๎ที่บ๎านและชุมชน
เชํน การสํงเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การลดใช๎สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆําแมลง ฯลฯ
2. สถานศึกษามีการนาขยะมาใช๎ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ
และมีสํงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการนาขยะ
มาใช๎ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎อง
4. นักเรียนเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ มีการขยายผลแหลํงเรียนรู๎ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู๎
ด๎านการลดใช๎พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมเพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎
และตัวอยํางรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เชํน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข๎อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการ
ดาเนินกิจกรรมประจาวันในสถานศึกษาและที่บ๎าน และข๎อมูลของ Carbon Footprint
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less
6. ครู มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการจัดทางานวิจัยด๎าน
การสร๎างสานึกด๎านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมได๎
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7. ครู และนักเรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผํานกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช๎
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู๎ และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันและชุมชนได๎ตามแนวทาง
Thailand 4.0
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
และสถานที่ให๎เป็นสานักงานสีเขียวต๎นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนและชุมชน
นโยบายที่ 6
เปูาประสงค์

ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

1. สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล
และด๎านการบริหารงานทั่วไป
2. หนํวยงานสํวนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต๎องปรับเปลี่ยน
ให๎เป็นหนํวยงานให๎มีความทันสมัย พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา
เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
3. หนํวยงานทุกระดับ มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. หนํวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด๎านการศึกษา
เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน
5. หนํวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ
ตัวชีว้ ดั
1. สถานศึกษาได๎รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นอิสระ
2. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานสํวนกลาง
ได๎รับการพัฒนาให๎เป็นหนํวยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุํน คลํองตัวสูง พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทัน
ตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา เป็นหนํวยงานที่มีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตาบล
3. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานสํวนกลาง นานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สถานศึกษา และหนํวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผํานการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สถานศึกษาทุกแหํงและหนํวยงานในสังกัดมีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู๎เรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด
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7. สถานศึกษาทุกแหํงมีข๎อมูลผู๎เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข๎อมูลตําง ๆ นาไปสูํการ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู๎สูํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
8. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานสํวนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่สามารถใช๎ในการวางแผน
การจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
9. ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
1. วิสยั ทัศน์
ภายในปี 2565 ประชาชนทุกชํวงวัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิต1
อยํางมีคุณภาพ2 ดารงชีวิตอยํางเป็นสุข3 สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4 สืบสานภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น5 และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 216
คานิยาม
เรียนรู๎ตลอดชีวิต1 หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล อันเป็น
ผลมาจากการได๎รับความรู๎ ทักษะ หรือประสบการณ์จากการศึกษา หรือจากกิจกรรมในวิถีชีวิตที่สามารถ
เกิดขึ้นได๎ตลอดเวลาตั้งแตํเกิดจนตาย
คุณภาพ2 หมายถึง ผู๎เรียนมีความรู๎ตามมาตรฐานการศึกษาในแตํละระดับการศึกษา
มีคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดารงชีวิตอยูํในสังคมอยํางมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดารงชีวิตอยํางเป็นสุข3 หมายถึง ผู๎เรียนได๎รับการศึกษา มีงานทา มีรายได๎ไมํยากจน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4 หมายถึง การจัดการศึกษาที่น๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช๎ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต๎องมีภูมิคุ๎มกันในตัวที่
ดี ทั้งนี้จะต๎องอาศัยความรู๎ควบคูํคุณธรรม และการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร๎อมรับตํอการเปลี่ยนแปลงใน
ด๎านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรม
สืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น5 หมายถึง การจัดการศึกษาที่บูรณาการนาภูมิปัญญาท๎องถิ่น ได๎แกํ
ประวัติศาสตร์กาฬสินธุ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา ศิลปะพื้นเมือง โปงลาง ข๎าวเขาวง วัฒนธรรมผู๎ไท
ผ๎าไหมแพรวาและอื่น ๆ มาใช๎เพื่อเป็นความรู๎และเทคนิคที่นามาใช๎ในการแก๎ปัญหาและตัดสินใจซึ่งได๎สืบ
ทอดและเชื่อมโยงมาอยํางตํอเนื่องตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบันนาไปใช๎ในการประกอบอาชีพ
ศตวรรษที่ 216 หมายถึง การจัดการศึกษาที่ใช๎ทักษะการเรียนรู๎ 3Rs8Cs
2. พันธกิจ
2.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท
2.2 เสริมสร๎างโอกาสเข๎าถึงบริการทางการศึกษาของประชากร เรียนรู๎ตลอดชีวิตทั่วถึง
เทําเทียมกันอยํางมีคุณภาพ
2.3 เสริมสร๎างการเป็นพลเมืองที่ดีและสํงเสริมการอยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดารงชีวิตได๎อยํางเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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2.4 พัฒนากาลังคนให๎มีมาตรฐานวิชาชีพให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน พัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม เพื่อรองรับพลวัตของโลก และการแขํงขันในศตวรรษที่ 21 โดยให๎สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2.5 สํงเสริม สนับสนุน บูรณาการเชื่อมโยงระบบในการบริหารจัดการการศึกษาที่ดี
2.6 อนุรักษ์ สืบสาน สร๎างสรรค์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญากาฬสินธุ์ โดยเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
คํานิยม “ SMART”
S = Service Mind
มีจิตบริการ
M = Morality and Integrity
การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์
A = Accountability
ความรับผิดชอบ
R = Relationship
มีน้าใจตํอผู๎อื่น
T = Teamwork
การทางานเป็นทีม
3. เปูาประสงค์รวม
3.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท
3.2 เสริมสร๎างโอกาสเข๎าถึงบริการทางการศึกษาของประชากร เรียนรู๎ตลอดชีวิตทั่วถึง
เทําเทียมกันอยํางมีคุณภาพ
3.3 เสริมสร๎างการเป็นพลเมืองที่ดีและสํงเสริมการอยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดารงชีวิตได๎อยํางเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 พัฒนากาลังคนให๎มีมาตรฐานวิชาชีพให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน พัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม เพื่อรองรับพลวัตของโลก และการแขํงขันในศตวรรษที่ 21 โดยให๎สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3.5 สํงเสริม สนับสนุน บูรณาการเชื่อมโยงระบบในการบริหารจัดการการศึกษาที่ดี
3.6 อนุรักษ์ สืบสาน สร๎างสรรค์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญากาฬสินธุ์ โดยเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
4. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพยุค
ใหมํ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร๎างโอกาสทางการศึกษาอยํางเทําเทียมและเรียนรู๎ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัด
กาฬสินธุ์
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

หน๎า 61

เปูาประสงค์รวม
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยํางเทําเทียม
2. พัฒนาศักยภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 อยํางมั่นคงและยั่งยืน
สามารถเรียนรู๎ได๎ตลอดชีวิต
3. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ
4. เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงและยัง่ ยืน
เปูาประสงค์ : ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติความเชื่อคํานิยม ตามระบอบ
ประชาธิปไตย อยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และสามารถดารงชีพอยํางเป็น
สุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร๎างให๎สถานศึกษาจัดการศึกษาให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
โดยบูรณาการหลักไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยบูรณาการ
หลักไตรสิกขา ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความตํอเนื่อง (ร๎อยละ 100)
2. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ปลอดสารเสพติด (ร๎อยละ 100)
3. จานวนของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านปลอด
สารเสพติด คุณธรรม จริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประชาธิปไตยในโรงเรียน
(สถานศึกษา จานวน 10 แหํง)
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร๎างผู๎เรียนให๎มีความเป็นพลเมืองที่ดีและอยูํรํวมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม
ตัวชีว้ ดั
4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธารงรักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ (ร๎อยละ 100)
5. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู๎ เพื่อเสริมสร๎างความเป็นพลเมืองที่ดี
(ร๎อยละ 100)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพผูเ๎ รียนให๎มสี มรรถนะและทักษะในศตวรรษ
ที่ 21
เปูาประสงค์ : ผู๎เรียนมีความรู๎ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพตอบสนอง
ตํอความต๎องการของตลาดแรงงานในการแขํงขันศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู ผู๎บริหารและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของสถานศึกษาที่ปรับสูตรสถานศึกษาสอดคล๎องกับศตวรรษที่ 21 (ร๎อยละ 100)
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กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริม สนับสนุน การนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมาใช๎
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตัวชีว้ ดั
2. ร๎อยละการอํานออกเขียนได๎ของผู๎เรียนปกติ (ตั้งแตํ ป.1-ป.6) (ร๎อยละ 100)
3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู๎แบบสะเต็มศึกษา
เพิม่ ขึ้น (ร๎อยละ 10)
4. ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ที่มีผลจากการจัดการเรียนรู๎แบบสะเต็ม
ศึกษา (ร๎อยละ 10)
5. ร๎อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)
แตํละสาขาวิชามีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 50 ขึ้นไป (ร๎อยละ 10)
6. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านอํานออก
เขียนได๎ คิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและด๎านอาชีพ (ร๎อยละ 10)
7. ร๎อยละของระดับความสามารถด๎านการใช๎ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู๎สาเร็จการศึกษา
ในแตํละระดับ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถ (CEFR) สูงขึ้น (ร๎อยละ 10)
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาคนให๎มีมาตรฐานวิชาชีพตรงกับความต๎องการของตลาดแรงงาน
ตัวชีว้ ดั
8. ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะอาชีพ
อยํางน๎อย 1 อาชีพ (ร๎อยละ 50)
9. ร๎อยละของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่
พอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 80)
10. อัตราการได๎งานทา/ประกอบอาชีพอิสระของผู๎สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
(ไมํนับศึกษาตํอ) ภายในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 80)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็น
มืออาชีพยุคใหมํ
เปูาประสงค์ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพสามารถบูรณาการ
การจัดการเรียนรู๎นาไปสูํการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และเป็นครูต๎นแบบที่นํายกยํองเชิดชูเกียรติ
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีทักษะและมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และทักษะภาอังกฤษ สอดคล๎องกับความต๎องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
ที่ได๎รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ (ร๎อยละ 10)
2. ร๎อยละของครู ผู๎บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
ที่ได๎รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ร๎อยละ 10)
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎มีผลงานการวิจัยและ
นวัตกรรมที่สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
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ตัวชีว้ ดั
3. ร๎อยละของงานวิจัยที่สร๎างองค์ความรู๎และนวัตกรรมที่นาไปใช๎ประโยชน์ได๎จริง
(ร๎อยละ 10)
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีทักษะการออกแบบการจัด
การเรียนรู๎แบบ Active Learning นากระบวนการ PLC มาบูรณาการการจัดการเรียนรู๎
ตัวชีว้ ดั
4. ร๎อยละของครูที่ได๎รับการพัฒนาให๎มีทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู๎แบบ
Active Learning และนากระบวนการ PLC มาบูรณาการจัดการเรียนรู๎ในชั้นเรียน (ร๎อยละ 80)
5. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านการ
จัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning ผลงานการวิจัยและนวัตกรรม (ร๎อยละ 10)
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาปราชญ์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และผู๎ประกอบการนอกสถานศึกษาให๎มี
ความเชี่ยวชาญด๎านวิชาชีพ
ตัวชีว้ ดั
6. ระดับการพัฒนา และการมีสํวนรํวมของปราชญ์ ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและ
ผู๎ประกอบการนอกสถานศึกษา ระดับ 4 (ระดับดี)
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดกิจกรรมคัดเลือกครูต๎นแบบ ยกยํองเชิดชูและสร๎างขวัญกาลังใจให๎กับ
ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชีว้ ดั
7. ร๎อยละของผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการยกยํองเชิดชูและสร๎าง
ขวัญกาลังใจในระดับจังหวัด (ร๎อยละ 20)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร๎างโอกาสทางการศึกษาอยํางเทําเทียมและเรียนรูต๎ ลอดชีวติ
เปูาประสงค์ : ประชาชนทุกชํวงวัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางมีคุณภาพและเทําเทียม
และเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และมีมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
กลยุทธ์ที่ 1 : สร๎างโอกาสทางการศึกษาประชาชนทุกชํวงวัยได๎รับโอกาสทางการศึกษา
อยํางทั่วถึง มีคุณภาพและเทําเทียม
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของประชาชนทุกชํวงวัยได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ
(ร๎อยละ 100)
2. ร๎อยละของผู๎พิการได๎รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม
(ร๎อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย และมีมาตรฐานตาม
หลักสูตร
ตัวชีว้ ดั
3. เด็กแรกเกิด – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 80)
4. ร๎อยละของนักเรียนระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) มีผลการประเมินพัฒนาการตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (ร๎อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 3 : สํงเสริมให๎บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน เข๎ามารํวมจัดการศึกษา
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ตัวชีว้ ดั
5. จานวนบุคคลและครอบครัวได๎รับโอกาสในการจัดการศึกษา (ร๎อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 4 : สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการเทียบโอนวุฒิทางการศึกษาของประชากร
วัยแรงงาน
ตัวชีว้ ดั
6. สัดสํวนผู๎เรียนอาชีวศึกษาเมื่อเทียบกับผู๎เรียนสามัญศึกษา (ร๎อยละ 45:55)
กลยุทธ์ที่ 5 : สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการวิเคราะห์ปัญหาอยํางจริงจัง และมาตรการในการ
กากับ ติดตามชํวยเหลือผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพ
ตัวชีว้ ดั
7. อัตราการออกกลางคันของผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง (ร๎อยละ 0)
8. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านระบบ
ดูแลชํวยเหลือผู๎เรียน (ร๎อยละ 10)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร๎างคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล๎อม
เปูาประสงค์ : ผู๎เรียนทุกชํวงวัยมีจิตสานึกและความรับผิดชอบในการกระทามีคุณธรรม
จริยธรรมและน๎อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํการปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
กลยุทธ์ที่ 1 : สํงเสริม และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ แหลํงเรียนรู๎ และสื่อการ
เรียนรู๎สร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของสถานศึกษา สถาบันการศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อปลูกฝังความรู๎
เกี่ยวกับการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริม สนับสนุน ให๎มีกลุํมจิตอาสา ที่มาจากประชาชน ชุมชน ผู๎เรียนเข๎ามา
มีสํวนรํวม และเป็นแกนนาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ที่สํงเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ตัวชีว้ ดั
2. ร๎อยละของผู๎เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
การดารงชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 3 : สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษา สร๎างเครือขําย แก๎ปัญหา พัฒนาและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมภายในชุมชน
ตัวชีว้ ดั
3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด๎านการ
มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล๎อม (ร๎อยละ 10)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา
เปูาประสงค์ : หนํวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และสอดคล๎องตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุนให๎หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาให๎มีการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษาและสอดคล๎องตามหลักธรรมาภิบาล
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ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
(ร๎อยละ 80)
กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริม สนับสนุนให๎หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษานาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช๎ในการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชีว้ ดั
2. ร๎อยละหนํวยงานทางการศึกษามีฐานข๎อมูลด๎านการศึกษาสาหรับการวางแผนในการ
บริหารจัดการศึกษาและการติดตามและประเมินผล (ร๎อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 3 : สํงเสริม สนับสนุน ให๎สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่เข๎มแข็ง สร๎างความมั่นใจให๎กับผู๎เกี่ยวข๎อง
ตัวชีว้ ดั
3. ร๎อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
(ร๎อยละ 100)
4. ร๎อยละหนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ในด๎านประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการศึกษาการ (ร๎อยละ 10)
กลยุทธ์ที่ 4 : สํงเสริม สนับสนุนให๎หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา
สร๎างเครือขํายความรํวมมือในการจัดการศึกษาทั้งภายในและตํางประเทศ
ตัวชีว้ ดั
5. ร๎อยละหนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา มีการบูรณาการจัดการศึกษาระหวําง
หนํวยงานให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตํอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
(ร๎อยละ 100)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
เปูาประสงค์ : หนํวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา สํงเสริม สนับสนุน การจัดการ
เรียนรู๎ด๎านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และเอกลักษณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
กลยุทธ์ที่ 1 : สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพัฒนาหลักสูตร
ท๎องถิ่นและกระบวนการจัดการเรียนรู๎ เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ตระหนัก และภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมของจังหวัดกาฬสินธุ์
ตัวชีว้ ดั
1. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่พัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นและ
กระบวนการจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เกิดความตระหนัก และภาคภูมิใจประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ร๎อยละ 100)
2. ร๎อยละของผู๎เรียนที่ได๎ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และน๎อมนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวัน
(ร๎อยละ100)
กลยุทธ์ที่ 2 : สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสร๎าง
เครือขํายความรํวมมือด๎านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์และการมีการสืบสาน
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

หน๎า 66

ตัวชีว้ ดั
3. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่มีเครือขํายความรํวมมือด๎านการ
อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ และสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งนา
เทคโนโลยีมาชํวยพัฒนาและตํอยอดให๎เกิดความยั่งยืน (ร๎อยละ 100)
กลยุทธ์ที่ 3 : สํงเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ เผยแพรํ และประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอยํางหลากหลาย
ตัวชีว้ ดั
4. ร๎อยละของสถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice) ในด๎านอนุรักษ์เอกลักษณ์ สืบสานภูมิปัญญาของจังหวัดกาฬสินธุ์ (ร๎อยละ 10)
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สํวนที่ 3

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การวิเคราะห์สภาพองค์การ ( SWOT & TOWS Matrix) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต3
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมองค์กร
ข๎อมูลจากการอภิปรายแบบมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย นามาใช๎เป็นปัจจัยปูอนเข๎าด๎านข๎อมูล
เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมองค์การโดยใช๎การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาสและอุปสรรค ในการ
ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยใช๎
การวิเคราะห์แบบ SWOT analysis เพื่อกาหนดทิศทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด พบประเด็นสาคัญที่จะต๎องกาหนดทิศทางของกลยุทธ์ในการพัฒนา ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายใน
ด๎าน
1. โครงสร๎าง
(Structure)

2. ด๎านระบบในการ
ดาเนินงานของ
หนํวยงาน (System)

จุดแข็ง
1. มีหนํวยงานภายในที่ครอบคลุม
ภารกิจ กาหนดบทบาทหน๎าทีท่ ี่ชัดเจน
มีมาตรฐานการทางานทั้งระดับ
สถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
2. ผู๎บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีวิสัยทัศน์และมุํงมัน่ ในการทางาน มีทีม
บริหารที่เพียงพอและหลากหลาย
ความสามารถ
3. มีการบริหารจัดการโดยองค์คณะ
บุคคลที่มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
จากผู๎มีประสบการณ์และหลากหลาย
อาชีพ มาจากทุกภาคสํวน
4. ผู๎บริหารระดับสูงเป็นคนในพืน้ ที่
1. มีระบบการบริหารแบบ กระจาย
อานาจสูํ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
2. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระบบงบประมาณ
เอื้อและยืดหยุํนเพิ่มขึ้นและมีหนํวย
ตรวจสอบภายใน ให๎คาแนะนาในการ
ใช๎จํายงบประมาณ

จุดอํอน
1. หนํวยงานภายในขาดการบูรณาการ
และเชื่อมโยงภารกิจรํวมกัน ตาม
มาตรฐานที่กาหนด
2. การกาหนดทิศทางและการสือ่ สาร
นโยบายรํวมกันยังไมํชัดเจน และการ
สร๎างทีมงานที่เข๎มแข็ง
3. โรงเรียนมีความพร๎อมและคุณภาพที่
แตกตํางกันและโรงเรียนสํวนใหญํเป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก
4. องค์คณะบุคคลขาดการประสานและ
ทางาน
ไปในทิศทางเดียวกันสูํคุณภาพการศึกษา
1. บุคลากรตาแหนํง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน มี 1 คน ไมํเพียงพอตํอ
การให๎บริการ
2. การจัดสรรงบประมาณไมํสอดคล๎อง
กับความต๎องการ จาเป็นและเชือ่ มโยงกับ
ยุทธศาสตร์หลัก
3. การติดตํอสื่อสารและใช๎เทคโนโลยีเพื่อ
แลกเปลี่ยน ข๎อมูลด๎านพัฒนาคุณภาพทาง
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ด๎าน

จุดแข็ง
3. มีระบบการติดตํอสื่อสารหลาย
ชํองทาง
มีความพร๎อมทางด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศ บุคลากรมีศักยภาพ
4. มีหนํวยงานที่รบั ผิดชอบการนิเทศ
ติดตาม ชํวยเหลือและมีระบบประกัน
คุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง
3. ด๎านแบบแผน หรือ 1. การบริหารจัดการมีกฎระเบียบ
พฤติกรรมในการบริหาร หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในแตํละเรื่อง
จัดการ (Style)
ที่ชัดเจน และมีมาตรฐานกากับการ
ปฏิบัติงาน
2. ผู๎บริหารมีภาวะผูน๎ า ได๎รับการ
ยอมรับในด๎านการบริหาร มี
ประสบการณ์ในการบริหารองค์กร และ
มีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
4. ด๎านกลยุทธ์ของ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
หนํวยงาน (Strategy) สถานศึกษามีกลยุทธ์ในการดาเนินงาน ที่
ยึดกลยุทธ์ในการดาเนินงานตามที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกาหนดเป็นหลัก
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีระบบการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ ตลอดจนมีการ
จัดทาคารับรองปฏิบัติราชการประจาปี
เพื่อขับเคลื่อนสูํการปฏิบัติในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
5. ด๎านบุคลากร หรือ
1. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
สมาชิกของหนํวยงาน การศึกษามีเพียงพอ มีศักยภาพในการ
(Staff)
เรียนรู๎และพร๎อมที่จะได๎รับการพัฒนา
2. สถานศึกษามีครูเพียงพอตามเกณฑ์
3. ครูและบุคลากรทุกคนมีความ
ตระหนักรู๎คุณคําขององค์กร เห็น
ประโยชน์สวํ นรวมมากกวําประโยชน์
สํวนตน
4. ครูและบุคลากรทุกคนได๎รบั การ
ยอมรับจากผู๎ปกครองและชุมชนในการ
จัดการศึกษา

จุดอํอน
การศึกษายังมีน๎อยและนาไปใช๎ประโยชน์
เพื่อการบริหารและการบริการไมํมากนัก
4. ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงรํวมกันทุก
กลุํมภารกิจ ตามยุทธศาสตร์ การ
ชํวยเหลือ แนะนา ไมํเอื้อตํอการรองรับ
การประเมินภายนอกจาก
สมศ. เทําที่ควร
1. การนามาตรฐาน กฎ ระเบียบ สูํการ
ปฏิบัติยังไมํปรากฏผลเป็นที่นาํ พอใจ
เทําที่ควร ทั้งในระดับสถานศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ผู๎บริหารบางสํวนยังขาดภาวะผู๎นาทาง
วิชาการในการประยุกต์ใช๎ เทคนิคและ
วิธีการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตลอดจนขาดแรงจูงใจ ในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา อยํางเป็นรูปธรรม
มีกลยุทธ์การดาเนินงานทีช่ ัดเจน แตํการ
ขับเคลื่อนสูํการปฏิบตั ิยังไมํได๎ผล
เทําที่ควร เนื่องจากขาดการติดตาม และ
มาตรการจูงใจยังไมํสอดคล๎องและ
สนองตอบตํอคุณภาพการศึกษา

1. บุคลากรที่เป็นลูกจ๎างชั่วคราวยังขาด
ประสบการณ์ในการทางาน
2. ถึงแม๎สถานศึกษามีอัตรากาลังเพียงพอ
ตามเกณฑ์ แตํสํวนใหญํเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีครูไมํครบชัน้ และโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาครูสอนไมํตรง
วิชาเอกสํงผลตํอคุณภาพการศึกษา
โดยตรง
3. ครูมีภาระงานพิเศษนอกเหนือจากงาน
สอนมาก
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
กระจายงานไมํเทําเทียมกัน
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ด๎าน
6. ด๎านทักษะความรู๎
ความสามารถของ
หนํวยงาน (Skill)

จุดแข็ง
1. บุคลากรในสานักงานเป็นผู๎มคี วามรู๎
ความสามารถ มีความพร๎อมที่จะเรียนรู๎
และพัฒนาทักษะในการทางาน
2. ครูเป็นผู๎มปี ระสบการณ์และได๎รับ
วิทยฐานะสูงขึ้น ได๎รบั การพัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง
3. ครูมีศักยภาพในการพัฒนาผู๎เรียนสูํ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ

จุดอํอน
1. ครูและบุคลากรไมํเพียงพอในบาง
สาขาวิชา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางสํวน
ขาดทักษะการใช๎ภาษาตํางประเทศเพื่อ
การสื่อสาร

7. ด๎านคํานิยมรํวมกัน คํานิยม “มาตรฐานดี ยิ้มแย๎มแจํมใส
ของสมาชิกในหนํวยงาน ใสํใจบริการ”
(Shared Values)
2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอก
ประเด็น
โอกาส (Opportunities)
1. ผู๎รับบริการและผู๎มี 1. ผู๎ปกครองและประชาชนเห็น
สํวนได๎สํวนเสีย / ลูกค๎า ความสาคัญและพร๎อมที่จะให๎การ
(Customer)
สํงเสริมสนับสนุนและรํวมมือในการจัด
การศึกษา
2. สถานศึกษาเอกชนชํวยกระตุน๎
สถานศึกษาของรัฐให๎เกิดการแขํงขันใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. องค์กรภาครัฐ เอกชนและท๎องถิ่นมี
ความพร๎อมและศักยภาพซึ่งสามารถ
ระดมทรัพยากรมาชํวยในการสํงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาได๎
2. นโยบาย (Policy) 1. นโยบายการศึกษาทุกระดับมี
เปูาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การสร๎างโอกาสทางการศึกษา การ
พัฒนาครู การพัฒนาสถานศึกษาและมี
สํวนรํวมในการจัดการศึกษา เป็นต๎น
2. หลักสูตรมีความยืดหยุํนเอื้อ
ตํอการปรับปรุง พัฒนาให๎สอดคล๎องกับ
บริบทของสถานศึกษาหรือสอดคล๎อง
กับความแตกตํางระหวํางบุคคลของ
นักเรียน
3. มีระบบการประเมินภายนอก
สามารถใช๎เป็นมาตรการจูงใจและ

อุปสรรค (Threats )
ผู๎ปกครองสํวนใหญํมีรายได๎ตา่ ย๎ายถิ่น
ฐานเพื่อหางานทา ทาให๎ไมํสามารถดูแล
การศึกษาของบุตรหลานได๎เต็มที่

1. นโยบายการจัดการศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลงบํอย บางครั้งเป็นไปตาม
ความต๎องการของผู๎มีอานาจเทํานั้น
ขาดความตํอเนื่องในการพัฒนา
ให๎เกิดความสาเร็จอยํางยั่งยืน
2. การลดอัตรากาลังเป็นอุปสรรคในการ
จัดการศึกษา
3. นโยบายจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนรายหัวของรัฐบาลยังไมํเพียงพอ
กับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
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ประเด็น

โอกาส (Opportunities)
กระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได๎เป็นอยํางดี
4. นโยบายการกระจายอานาจการจัด
การศึกษาทั้ง 4 ด๎านทาให๎เอื้อตํอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาได๎อยํางเต็มที่
3. การเมืองและกฎหมาย ปัจจุบนั กฎหมายมีความยืดหยุนํ
(Political and legal) คานึงถึงประชาชนและผู๎รับบริการเป็น
สาคัญ
4. เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมดีขึ้นทา
(Economic )
ให๎รัฐมีงบประมาณในการจัดการศึกษา
มากขึ้น
5. เทคโนโลยี
1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
(Technological )
เอื้อตํอการบริหารจัดการและการ
เรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ
2. เครือขํายอินเตอร์เน็ตทาให๎มีความ
สะดวกรวดเร็วในการติดตํอสื่อสารและ
เข๎าถึงแหลํงความรู๎ได๎งาํ ย โดยไมํจากัด
เวลาและสถานที่
3. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมีความเข๎มแข็ง
และมีความสาคัญมากขึ้น ทาให๎เป็น
แหลํงเรียนรู๎ วิทยากร ทรัพยากรที่
ทรงคุณคํา เครือขํายการจัดการศึกษา
และศูนย์รวมจิตใจเพื่อพัฒนาชุมชนได๎
อยํางยั่งยืน
6. สังคมและวัฒนธรรม 1. ประชากรวัยเรียนลดลง มีโอกาสใน
(Social– cultural)
การลงทุนด๎านคุณภาพการศึกษามาก
ขึ้น
2. พํอแมํมีบุตรน๎อยคน สามารถสํงบุตร
หลานเข๎าเรียนได๎อยํางเต็มที่
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทาให๎
นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง มี
ความพร๎อมในการศึกษาเลําเรียน
4. กระแสความต๎องการการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชนและพํอแมํมี
ทางเลือกในการสํงบุตรหลานเข๎าเรียน
ในโรงเรียนยอดนิยม สํงผลตํอความ
ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนให๎ดีขึ้น

อุปสรรค (Threats )

ปัญหาทุจริต คอรัปชัน่ สํงผลตํอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งทางตรงและ
ทางอ๎อม
วิกฤตเศรษฐกิจ น้าทํวม ภัยแล๎ง สํงผล
ตํอรายได๎ของประชาชนที่จะเป็น
คําใช๎จํายสาหรับการศึกษาของบุตรหลาน
1. การใช๎เทคโนโลยีทไี่ มํเหมาะสมสํงผล
ตํอพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นอุปสรรค
ตํอการพัฒนานักเรียน
2. ขาดแหลํงสืบค๎นข๎อมูล แหลํงเรียนรู๎
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

1. ปัจจุบัน ผู๎ปกครองบางสํวนย๎ายถิ่น
ฐานเพื่อหางานทา หรือครอบครัว
แตกแยก ปัญหายาเสพติด สถาน
เริงรมย์ และปัญหาสังคมอื่น สํงผลตํอ
การดูแลบุตรหลาน
2. บริโภคนิยม สํงผลทาให๎นักเรียนมี
พฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม
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ประเด็น

โอกาส (Opportunities)
5. มีเครือขํายคุณภาพการศึกษาที่
เข๎มแข็ง

อุปสรรค (Threats )

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อให๎การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและของโลก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 โดยความเห็นชอบผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องทุกฝุาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จึงได๎กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เปูาประสงค์ กลยุทธ์แนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
คํานิยมองค์กร
มาตรฐานดี ยิ้มแย๎มแจํมใส ใสํใจบริการ
วิสัยทัศน์
องค์กรชั้นนาในการสํงเสริมสถานศึกษาให๎สามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู๎เรียน
ให๎เป็นคนดี มีคุณภาพ
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู๎เรียนให๎มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร๎างขีดความสามารถ
ในการแขํงขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู๎เรียนให๎มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21
4. สร๎างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให๎ผู๎เรียนทุกคนได๎รับบริการทาง
การศึกษาอยํางทั่วถึงและเทําเทียม
5. พัฒนาผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุํงสูํ Thailand 4.0
เปูาหมาย
1. ผู๎เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต๎องตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อื่น
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
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2. ผู๎เรียนที่มีความสามารถพิเศษด๎านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา
และอื่น ๆ ได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มตามศักยภาพ
3. ผู๎เรียน เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ คิดริเริ่มและสร๎างสรรค์นวัตกรรม มีความรู๎ มีทักษะ
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู๎เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร๎อมก๎าวสูํสากล นาไปสูํการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของ
ประเทศ
4. ผู๎เรียนที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ (ผู๎พิการ) กลุํมชาติพันธุ์ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาส
และกลุํมที่อยูํในพื้นที่หํางไกลทุรกันดาร ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง เทําเทียม และมี คุณภาพ
5. ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีความรู๎ และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยํางเป็น
ระบบ ใช๎งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
นโยบายสานักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได๎กาหนดนโยบายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร๎า งความสามารถในการแขํงขัน
ของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมํบทภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนปฏิรูปประเทศด๎านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 2565) แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุํงสูํ Thailand 4.0 ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

หน๎า 73

มาตรการและแนวดาเนินการ
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
เปูาประสงค์
1. ผู๎ เรี ย นทุ ก คนที่ มีพ ฤติ กรรมที่ แสดงออกถึง ความรัก ในสถาบัน หลั ก ของชาติ
ยึ ดมั่น การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี พระมหากษั ตริย์ทรงเป็น ประมุ ข
2. ผู๎ เรี ย นทุ ก คนมี ทัศนคติ ที่ ดีตํอบ๎านเมื อง มี ห ลั ก คิดที่ถู กต๎ อง เป็นพลเมื องดีข องชาติ
มีคุ ณธรรม จริ ย ธรรม มีคํา นิ ย มที่ พึง ประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิ ตอาสา รับผิ ดชอบตํอ ครอบครัว
ผู๎ อื่น และสั ง คมโดยรวม ซื่ อ สั ตย์ สุ จ ตริต มัธ ยัส ถ์ อดออม โอบอ๎ อมอารี มีวินัย และรั กษาศีล ธรรม
3. ผู๎ เรี ย นทุ ก คนมี ความรู๎ ความเข๎ าใจ และมี ความพร๎ อ มสามารถรั บมื อกับภัยคุ ก คาม
ทุกรู ป แบบที่มีผ ลกระทบตํ อ ความมั่น คง เชํน ภัยจากยาเสพติ ด ความรุนแรง การคุ กคามในชีวิตและ
ทรั พย์สิ น การค๎ ามนุ ษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัย พิบัติตําง ๆ เป็นต๎น
ตัวชี้วัด
1. ร๎ อยละของผู๎ เรี ย นที่มี พ ฤติกรรมที่ แสดงออกถึง ความรักในสถาบั นหลั ก ของชาติ
ยึ ดมั่น การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี พระมหากษั ตริย์ทรงเป็น ประมุ ข
2. ร๎ อยละของผู๎ เรี ย นที่มี พ ฤติกรรมที่ แสดงออกถึง การมี ทั ศนคติที่ดีตํ อบ๎ านเมื อ ง
มีห ลั ก คิดที่ถู กต๎ องเป็ น พลเมือ งดี ของชาติ มีคุ ณธรรม จริยธรรม มี คํานิ ยมที่พึ งประสงค์ มี คุณธรรม
อัตลั กษณ์ มีจิ ตสาธารณะ มีจิ ตอาสา รับผิ ดชอบตํอ ครอบครัว ผู๎ อื่ น และสั ง คมโดยรวม ซื่อสั ตย์
สุ จ ริ ต มัธ ยั ส ถ์ อดออม โอบอ๎ อมอารี มีวินัย และรั กษาศี ล ธรรม
3. ร๎ อยละของผู๎ เรี ย นมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมี ความพร๎ อ มสามารถรับมื อ
กับ ภัย คุ ก คามทุ กรู ป แบบที่ มีผ ลกระทบตํอ ความมั่น คง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การ
คุก คามในชีวิต และทรั พย์ สิ น การค๎า มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัย พิบัติ ตํา ง ๆ เป็นต๎น
4. จานวนสถานศึ กษาที่น๎ อ มนาพระบรมราโชบายด๎ านการศึก ษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบ ดี ศรี สิ น ทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎ าเจ๎า อยูํหั ว และหลั ก ปรัช ญา
ของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง ไปพั ฒ นาผู๎ เรี ยนให๎ มี คุณลั ก ษณะอัน พึงประสงค์ต ามที่กาหนดได๎ อยํ างมี
ประสิ ทธิภ าพ
5. จานวนสถานศึ กษาที่ จั ด บรรยากาศสิ่ งแวดล๎ อ ม และจัด กิจ กรรมการเรียนรู๎
ให๎ ผู๎ เรี ย นแสดงออกถึง ความรั ก ในสถาบันหลั กของชาติ ยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิป ไตย
อัน มี พระมหากษั ตริ ย์ ทรงเป็ น ประมุข มีทั ศนคติที่ ดีตํ อบ๎ านเมื อง มีห ลั กคิด ที่ถู กต๎ อ ง เป็นพลเมื องดี
ของชาติ มีคุ ณธรรม จริ ย ธรรม
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. พัฒ นาผู๎เรีย นให๎เป็น พลเมือ งดีข องชาติและเป็น พลโลกที่ดี
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง
มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึง
ประสงค์
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มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ชุมชน และสังคมและ
ประเทศชาติซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม และประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรการที่กาหนด
1.2 สถานศึกษา
(1) พัฒ นาหลั กสู ตรของสถานศึ กษา โดยนาพระบรมราโชบายด๎านการศึ กษา
ของพระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสิ นทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎ าเจ๎า อยูํหั ว
และหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งไปบูร ณาการจัด กิจกรรมการเรี ยนรู๎เ พื่ อพั ฒ นาผู๎ เรียนมี
คุณลั กษณะอั น พึ งประสงค์ ตามที่กาหนด
(2) จั ดบรรยากาศสิ่ งแวดล๎ อม และจัดกิ จกรรมการเรีย นรู๎ให๎ ผู๎ เรียนแสดงออก
ถึง ความรั กในสถาบัน หลั ก ของชาติ ยึ ดมั่นการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอั นมี พระมหากษัตริย์
ทรงเป็ น ประมุ ข มี ทัศ นคติ ที่ ดีตํอบ๎านเมื อง มี ห ลั ก คิดที่ถู กต๎ อง เป็นพลเมื องดีข องชาติ และพลเมื อง
โลกที่ดี มีคุ ณธรรม จริย ธรรม มีคํานิ ย มที่ พึง ประสงค์ มี คุณธรรมอั ตลั ก ษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต อาสา
รั บ ผิ ดชอบตํ อครอบครั ว ชุม ชน สั งคม และประเทศชาติ ซื่อสั ตย์ สุ จริต มัธ ยัส ถ์ อดออม โอบอ๎อ ม
อารี มีวินั ย และรั กษาศีล ธรรม
2. พัฒ นาผู๎เรีย นมีความให๎มีความพร๎อ มสามารถรับ มือกับภัย คุก คาม
ทุกรูป แบบ ทุกระดับ ความรุน แรง ที่มีผ ลกระทบตํอความมั่น คงของประเทศ
เป็นมาตรการในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ความสามารถในการรับมือกับภัย
คุกคาม รูปแบบใหมํทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชํน ภัยจากยาเสพติ ด ภัยจากความรุนแรง การ
คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น ควบคูํไปกับ
การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีอยูํในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม และประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรการที่กาหนด
2.2 สถานศึกษา
(1) พัฒ นาหลั กสู ตรสถานศึ กษา และจัด กิจกรรมการเรี ยนรู๎ให๎ ผู๎ เรีย นมี ความรู๎
ความเข๎า ใจเกี่ย วกั บ ภัย คุ กคามที่ มีผ ลกระทบตํ อ ความมั่ นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง
การคุก คามในชีวิต และทรั พ ย์ สิ น การค๎า มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุ กเฉิ น
และภัย คุก คามรู ป แบบใหมํ ตลอดจนรู๎จักวิธี การปู อ งกัน และแก๎ ไขหากได๎รับผลกระทบจากภัย
ดังกลํ าว
(2) มีม าตรการและแนวทางการปูอ งกั นยาเสพติ ดในสถานศึก ษาและชุ มชน
(3) จัดสภาพแวดล๎ อ มภายในสถานศึก ษาให๎ มี ความมั่น คงปลอดภัย
(4) มีร ะบบการดูแล ติ ดตาม และชํว ยเหลื อผู๎ เรียน ในการแก๎ปั ญหาตํ าง ๆ
ได๎รั บ คาปรึ ก ษาชี้แนะและความชํว ยเหลื ออยํางทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้ งการอบรมบํมนิสั ย
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นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
เปูาประสงค์
1. ผู๎ เรี ย นทุกระดับ ให๎ มีความเป็นเลิ ศ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู ๎เ รีย นมีค วามเป็น เลิศ ตามความถนัด และความสนใจ นาไปสู ํก ารพัฒ นาทัก ษะ
วิช าชีพ เป็ น นั กคิด เป็ น ผู๎ ส ร๎ างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู๎ เรี ย นได๎รั บ โอกาสเข๎าสูํ เวที การแขํ งขันระดั บนานาชาติ
ตัวชี้วัด
1. จ านวนผู ๎เ รีย นมีค วามเป็น เลิศ ทางด๎า นวิช าการ มีทัก ษะความรู๎ที่ส อดคล๎อ งกับ
ทักษะที่จาเป็ น ในศตวรรษที่ 21
2. ผู๎เ รีย นระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต๎น ผํา นการประเมิน สมรรถนะที่จาเป็น ด๎า นการรู๎
เรื่อ งการอํา น (Reading Literacy) ด๎า นการรู๎เ รื่อ งคณิต ศาสตร์ (Mathematical Literacy) และ
ด๎านการรู๎ เรื่ องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. ร๎ อยละของผู๎ เรี ย นที่มี ศั กยภาพได๎รับโอกาสเข๎าสูํ เวที การแขํง ขันระดับ นานาชาติ
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเต็มตามศักยภาพ นาไปสูํความเป็นเลิศด๎านวิชาการ
ตามความสามารถ ความสนใจ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน
ของประเทศ โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ศึก ษาวิเ คราะห์ วิจั ยและพัฒ นาเครื่อ งมื อวัด แวว และรวบรวมเครื่อ งมื อ
วัดแววจากหนํว ยงานตําง ๆ ที่เกี่ ย วข๎ องทั้งภาครัฐ และเอกชน
1.2 สํ งเสริ มสนั บ สนุน ให๎ ส ถานศึก ษา ดาเนิน การวั ดแววความถนั ดทางการเรีย น
ของนั กเรี ย นระดั บ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต๎ นของโรงเรียนในเขตพื้นที่ การศึ กษา จัดกิ จกรรมแนะแนวให๎
ผู๎ เรี ย นค๎น หาตนเอง นาไปสูํ การพัฒ นาผู๎ เรียนให๎มี ความพร๎ อมที่จ ะพัฒ นาตํ อยอดไปสูํ ความเป็นเลิ ศ
ด๎านทั กษะอาชี พที่ ตรงตามความต๎อ งการและความถนั ดของผู๎ เรีย น
1.3 ศึ กษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณ
ตั้งแตํจานวนงบประมาณในการสนั บ สนุนสถานศึ ก ษาและผู๎ เรียนอยํ างเพีย งพอ และเหมาะสม
วิธีการจัดสรร วิธีการด๎านระบบบัญชี การเบิกจําย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต๎น เพื่อกระจาย
อานาจให๎ ส ถานศึก ษา มีความเป็ น อิส ระในการจัด การศึกษาเพื่อ พัฒ นาผู๎ เรียนอยํ างเต็มศักยภาพ
1.4 สํ งเสริ มสนั บ สนุน ให๎ สถานศึก ษาจั ดทาแผนงาน โครงการ และกิจ กรรม เพิ่ม
ศักยภาพผู๎ เรีย นตามความถนั ด ความสนใจ และความต๎ องการพัฒ นา ทั้ง ด๎านวิช าการ ด๎านอาชี พ
และกิจ กรรมเสริมหลั กสู ตร ตั้งแตํร ะดับสถานศึ ก ษา เขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา จังหวั ด ภูมิภ าค
ระดับ ประเทศ และระดับ นานาชาติ
1.5 กากับ ติด ตาม และให๎ ความชํ ว ยเหลื อสถานศึก ษา พร๎ อมทั้งรายงาน
ผลการดาเนิ น งานตํ อ กระทรวงศึ กษาธิ การและหนํว ยงานที่เ กี่ยวข๎ อ ง
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2. สถานศึกษา
2.1 ดาเนิ น การวัดแววผู๎ เรีย น และพัฒ นาขี ดความสามารถของผู๎ เรียนตามศั กยภาพ
และความถนั ด โดยจั ด การเรี ย นรู๎ ผํ านกิจกรรมการปฏิบั ติจริง (Active Learning) เชํน การจั ด
การเรี ย นรู๎ ตามกระบวนการ 5 ขั้น ตอนหรือบันได 5 ขั้น (Independent Study : IS) การเรียนรู๎
เชิงบู ร ณาการแบบสหวิทยาการ เชํน สะเต็ มศึก ษา (Science Technology Engineering and
Mathematics Education : STEM Education) เป็นต๎น โดยสํ งเสริมให๎ครูจั ดกิ จกรรมการเรียนรู๎
เพื่ อพัฒ นาผู๎ เรี ย นให๎ ผู๎ เรี ย นเรี ย นรู๎ ด๎ว ยตนเองผํ านระบบดิ จิทัล (Digital Learning Platform)
2.2 ปรั บ เปลี่ ย นอัตลั กษณ์ข องสถานศึก ษาให๎ มุํ งเน๎น การจัดการเรียนรู๎ ให๎ ผู๎ เรีย น
มีความเป็ น เลิ ศ ทางวิช าการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผู๎ เรียน และจั ดกิจ กรรม
เพื่ อพัฒ นาสุ ขพลานามัย ให๎ เป็ น คนที่ส มบูรณ์ แข็ งแรงทั้ งรํางกายและจิ ตใจ
2.3 สถานศึ กษา พั ฒ นาหลั กสู ตรและการจั ดกิจ กรรมกระบวนการเรียนรู๎เพื่อ พัฒ นา
ผู๎ เรี ย นให๎ มีความเป็ น เลิ ศ ทางวิช าการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศัก ยภาพ
2.4 สํ งเสริ ม สนั บ สนุน ให๎ ครูและบุ คลากรทางการศึ ก ษา ได๎รับ การพัฒ นา
เพื่ อปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการจั ดการเรียนรู๎ ให๎ แ กํผู๎ เรีย นโดยเน๎นการจัด การเรียนรู๎ ใ ห๎ แกํผู๎ เรี ยน
เป็ น รายบุ ค คลตามความต๎ อ งการ และความถนัดของผู๎ เ รียน
2.5 จั ดกิจ กรรมการเรี ยนรู๎ ให๎ ผู๎ เรียนมีความเป็ นเลิ ศ ในทัก ษะสื่ อสารภาษาไทย
ภาษาอัง กฤษ และภาษาที่ 3 เพิ่ มเติ ม อยํา งน๎ อย 1 ภาษา
2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมิน ผลการเรียนของผู๎เรียน โดยมุํงเน๎นการวัดประเมิน
ตามสมรรถนะรายบุ คคล โดยการจั ดให๎ มี การวัดประเมินจากสํ ว นกลางในชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3
และชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 6
2.7 สรุ ป และรายงานผลการดาเนินงานตํ อสานั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษาและ
หนํ ว ยงานที่เกี่ ย วข๎ อง
นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
เปูาประสงค์
1. หลั กสู ตรปฐมวัย และหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้นฐาน มี การพัฒ นา
ที่ส อดคล๎ องกับ แนวโน๎ ม การพัฒ นาของประเทศ
2. ผู๎ เรี ย นได๎รั บ การพัฒ นาตามจุด มุํงหมายของหลั กสู ตร และมีทั กษะความสามารถ
ที่ส อดคล๎ องกับ ทัก ษะที่จาเป็ น ในศตวรรษที่ 21 มี ความยืดหยุํน ทางด๎านความคิด สามารถทางาน
รํ ว มกับ ผู๎ อื่น ได๎ ภายใต๎สั งคมที่เป็ น พหุวัฒ นธรรม รวมถึ งการวางพื้นฐานการเรียนรู๎ เพื่ อการวางแผน
ชีวิต ที่เหมาะสมในแตํล ะชํ ว งวัย และนาไปปฏิบัติ ได๎
3. ผู๎ เรี ย นได๎รั บ การพัฒ นาให๎ มีความรู๎และทัก ษะนาไปสูํ การพัฒ นานวัตกรรม
4. ผู๎ เรี ย นได๎รั บ การพัฒ นาเต็มตามศั กยภาพ เชื่ อ มโยงสูํ อาชี พและการมี งานทา
มีทั กษะอาชี พที่ส อดคล๎ อ งกับ ความต๎ อ งการของประเทศ
5. ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอยํ างมีความสุ ข ทั้งด๎านรํา งกายและจิ ตใจ
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6. ครู เปลี่ ย นบทบาทจาก “ครูผู๎ ส อน” เป็น “Coach” ผู๎ ให๎ คาปรึ กษาข๎ อเสนอแนะ
การเรี ย นรู๎ ห รื อผู๎ อานวยการการเรี ย นรู๎
7. ครู มี ความรู๎ ความสามารถในการจั ดการเรียนการสอน และเป็นแบบอยําง
ด๎านคุ ณธรรมและจริ ย ธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผู๎ เรี ย นทุ กระดับ มีส มรรถนะสาคัญตามหลั กสู ตร มีทั กษะการเรี ยนรู๎
ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ร๎ อยละของผู๎ เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปีที่ 3 ที่มี คะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้น ฐานระดั บ ชาติ (NT) ผํ า นเกณฑ์ ที่กาหนด
3. ร๎ อยละของผู๎ เรี ย นที่มี ค ะแนนผลการทดสอบทางการศึก ษาระดั บชาติ ขั้นพื้นฐาน
(O-NET) มากกวําร๎ อยละ 50 ในแตํล ะวิช าเพิ่ มขึ้นจากปีการศึก ษาที่ผํ านมา
4. ร๎ อยละผู๎ เรี ย นที่จ บการศึ กษาชั้นประถมศึ กษาปีที่ 6 ชั้นมัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3
มีทั กษะการเรี ย นรู๎ ที่ เชื่อ มโยงสูํ อ าชีพ และการมีง านทา ตามความถนัด
และความต๎อ งการของตนเอง มีทั กษะอาชี พที่ส อดคล๎ องกับ ความต๎อ งการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงิน ที่เ หมาะสมและนาไปปฏิบัติ ได๎
5. ผู๎ เรี ย นทุ ก คนมี ทัก ษะพื้ น ฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยูํ ในสั ง คม
ได๎ อยํ า งมี ความสุ ข มี ความยื ดหยุํ น ทางด๎ านความคิ ด สามารถทางานรํว มกับผู๎ อื่น ได๎ ภายใต๎สั ง คมที่
เป็ น พหุวัฒ นธรรม
6. ผู๎ เรี ย นทุ ก คนมี ศัก ยภาพในการจัด การสุ ขภาวะของตนเองให๎ มีสุ ขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอยํางมีความสุ ข ทั้งด๎านรํา งกายและจิ ตใจ
7. ครู มี การเปลี่ ย นบทบาทจาก “ครูผู๎ ส อน” เป็น “Coach” ผู๎ ให๎ คาปรึก ษา
ข๎อ เสนอแนะการเรี ย นรู๎ ห รื อผู๎ อานวยการการเรีย นรู๎
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. พัฒ นาหลักสูตรทุกระดับการศึก ษา
เป็นมาตรการสนับสนุนให๎มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให๎เป็นหลักสูตร
เชิงสมรรถนะ สอดคล๎องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อตํอการพัฒนาสมรรถนะผู๎เรียน
เป็นรายบุคคลอยํางเหมาะสมทุกด๎านทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
มีทักษะสื่อสารภาษาไทย มีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) พัฒ นาหลั กสู ตรทุ กระดับ เพื่ อ ให๎ ผู๎ เรียนได๎รั บการพัฒ นาทั้ง 4 ด๎าน
(รํ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ และสติปั ญญา) สอดคล๎ อ งกับ ทัก ษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
(2) สํ งเสริ ม ให๎ ครูปรับเปลี่ ยนการจั ดการเรียนรู๎ “ครู ผู๎ ส อน” เป็น “Coach”
ผู๎ อานวยการการเรี ย นรู๎ ผู๎ ใ ห๎ คาปรึ กษา หรื อให๎ ข๎อ เสนอแนะการเรียนรู๎ และปรั บระบบการวัด
ประเมิน ผลสั ม ฤทธิ์ผู๎ เรี ย นให๎ ส อดคล๎ อ งกั บหลั กสู ตร
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1.2 สถานศึก ษา พัฒ นาหลั กสู ตรสถานศึก ษา ให๎ ส อดคล๎ องกับหลั กสู ตร
แกนกลาง เน๎ น การพัฒ นาผู๎ เรี ย นเป็ น รายบุ คคล (หลั กสู ตรเชิงสมรรถนะ) และปรับ เปลี่ ยนการจัด การ
เรี ย นรู๎ ให๎ ตอบสนองตํ อ ความต๎ องการของผู๎ เรียนและบริบทของพื้น ที่
2. การพัฒ นาศัก ยภาพ และคุณภาพของผู๎เรียน
2.1 การพัฒ นาศักยภาพและคุณภาพของผู๎เรียนระดับปฐมวัย
เด็กปฐมวัยได๎รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด๎าน ทั้งทางด๎านรํางกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
(ฟัง พูด) และทักษะด๎านดิจิทัล พร๎อมที่จะได๎รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยมีแนวทาง
ดาเนินการ ดังนี้
2.1.1 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
(1) จั ดทาเครื่ องมื อประเมิ นพัฒ นาการเด็ กปฐมวัย
และประเมิน พัฒ นาการเด็ ก ปฐมวัย ปี เว๎นปี สรุ ปและรายงานผลตํ อ กระทรวงศึ กษาธิการและ
หนํ ว ยงานที่เกี่ ย วข๎ อง
(2) สํ งเสริ มสนับสนุน การดาเนินงานของสานัก งาน
เขตพื้น ที่การศึ กษา และสถานศึ กษาเพื่อ ประเมิน พัฒ นาการเด็ กปฐมวัย และดาเนินการพัฒ นา
การจั ด การศึ กษาปฐมวัย ทั้ง ผู๎ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครูและบุ คลากรปฐมวัย รวมทั้ ง ผู๎ ปกครอง ให๎ มี
ความรู๎ ความเข๎ าใจการจั ดการศึ กษาปฐมวัย
(3) สนับสนุน ให๎ ส ถานศึ กษามีครู ห รือ ครูผู๎ ชํว ยด๎ านปฐมวัยตาม
มาตรฐานที่ กาหนด
(4) ศึ กษา วิเ คราะห์ วิจัย การจัด การศึ กษาปฐมวัย แนวคิด
ทฤษฎี และองค์ ความรู๎ ใหมํ ๆ เกี่ย วกับ การจั ดการศึ กษาปฐมวัย เพื่ อบริ การแกํโ รงเรียนและผู๎ ส นใจ
(5) กากับ ติ ดตาม และให๎ ความชํว ยเหลื อสถานศึก ษา รวมทั้งสรุ ป
และรายงานผลการดาเนิ น งานตํ อกระทรวงศึ ก ษาธิก าร และหนํว ยงานที่เกี่ยวข๎ อง
2.1.2 สถานศึกษา
(1) จั ดกิจ กรรมพัฒ นาเด็ กปฐมวัย ในรูป แบบที่ห ลากหลาย จัด
สภาพแวดล๎ อ มทั้ งในและนอกห๎อ งเรี ยนให๎ เ อื้ อตํ อการพัฒ นาการเรียนรู๎
(2) จั ดการเรียนรู๎ สร๎างประสบการณ์ เน๎น การเรียน
เป็ น เลํ น เรี ย นรู๎ อยํ างมีความสุ ข
(3) ปรับปรุ งอาคารสถานที่ สิ่ งอานวยความสะดวก
สนามเด็กเลํน ให๎ ได๎มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภ าพ
(4) จั ดหาสื่ อ อุป กรณ์ ที่มี คุณภาพเหมาะสม มีม าตรฐาน และ
ความปลอดภั ย
(5) อภิบาลเด็ กปฐมวัย ให๎ มีสุ ขภาวะที่ดี รํางกายสมบู รณ์แ ข็งแรง
ปราศจากโรค ภัย ไข๎ เจ็ บ
(6) สร๎ างความรู๎ ความเข๎ า ใจแกํผู๎ ปกครองในการจัด การศึ กษา
ปฐมวัย เพื่อ การมีสํ ว นรํ ว มและการสนั บสนุน การดาเนิ นงานของสถานศึ ก ษา
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(7) สรุ ปและรายงานผลการดาเนิน งานตํอสานัก งานเขตพื้นที่
การศึก ษาและหนํว ยงานที่เ กี่ย วข๎ อง
2.2 การพัฒ นาศักยภาพ และคุณภาพผู๎เรียนระดับประถมศึกษา
ผู๎เรียนระดับประถมศึกษาได๎รับการพัฒนาทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
(1) สํ งเสริ ม สนับสนุน ให๎ ส ถานศึก ษา จัด การศึ กษาพั ฒ นาผู๎ เรียน
ให๎ มี พัฒ นาการที่ส มวัย ในทุ กด๎านทั้ง ทางด๎านรํ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ สั ง คม และสติ ปัญญา ให๎ มี
คุณลั กษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
- มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานทา
สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ
- มีความรู๎ และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์นาไปสูํการพัฒนา
นวัตกรรม
- มีความรู๎ความสามารถด๎านดิจิทัล (Digital) และใช๎ดิจิทัล
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด๎านภาษาไทย เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู๎ มีนิสัยรักการอําน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) จัดทาเครื่องมือประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT)
นั กเรี ย นชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 3 และดาเนิน การประเมิ น รวมทั้ง ประสานการดาเนิ นงาน
เพื่ อทดสอบทางการศึ ก ษาระดับ ชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) นักเรีย นชั้นประถมศึ ก ษาปีที่ 6 วิเ คราะห์
ผลการประเมิน เพื่ อเป็ น ฐานการพัฒ นานัก เรียนทุกระดับชั้น
(3) สํ งเสริ ม สนับสนุน ให๎ ส ถานศึก ษาจั ดกิจ กรรมพัฒ นาผู๎ เรียน
เต็มตามศัก ยภาพสอดคล๎ องกับ ความสามารถ ความถนั ดและความสนใจ รวมถึ งการวางพื้ นฐานการ
เรี ย นรู๎ เ พื่ อการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงิน ที่ เหมาะสมและนาไปปฏิบัติ ไ ด๎
(4) สร๎ างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึ กษา
เพื่ อสํ งเสริ ม กระบวนการเรี ย นรู๎ ตามสมรรถนะรายบุค คลและเตรียมความพร๎อ มสูํ ก ารประกอบ
สั มมาอาชี พ
(5) ดาเนิน การติดตาม และตรวจสอบให๎ ผู๎ เรีย น
ได๎รั บ ประทานอาหารอยํ า งครบถ๎ว นถู กต๎ องตามหลั กโภชนาการ
(6) กากับ ติ ดตาม และให๎ ค วามชํว ยเหลื อสถานศึ กษา
ในการจั ด การศึก ษาภาพรวม รวมทั้ งสรุป และรายงานผลการดาเนินงานตํ อ กระทรวงศึ กษาธิ การ
และหนํ ว ยงานที่เ กี่ย วข๎ อง
2.2.2 สถานศึกษา
(1) จัดการเรีย นรู๎ที่ ให๎ ผู๎ เรีย นได๎เรียนรู๎ผํ านกิจ กรรม
การปฏิบั ติจ ริ ง (Active Learning)
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(2) จัดการเรีย นรู๎อยํางเป็น ระบบมุํงเน๎นการใช๎ฐ านความรู๎ และ
ระบบความคิด ในลั กษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชํน
- ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
- ความเข๎าใจและความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
- ความรู๎ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก๎ปัญหา
- ความรู๎และทักษะในด๎านศิลปะ
- ความรู๎ด๎านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา
ความสัมพันธ์
(3) จั ดกิ จกรรมพัฒ นาผู๎ เรี ยนเต็ม ตามศั กยภาพสอดคล๎ องกับ
ความสามารถ ความถนั ด และความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด๎านศึก ษาตํ อ
และด๎ านอาชี พ เป็ น การวางพื้น ฐานการเรียนรู๎ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่ เหมาะสม
และนาไปปฏิบั ติ ได๎
(4) จั ดกิ จกรรมการเรีย นรู๎เ พื่ อสํ งเสริ มสนับสนุน ให๎ ผู๎ เรี ยนมี
ทัก ษะพื้น ฐานในการดารงชี วิต มีสุ ขภาวะที่ ดี สามารถดารงชีวิต อยํางมีความสุ ข
(5) จั ดกิ จกรรมการเรีย นรู๎ และพัฒ นาด๎านอารมณ์
และสั งคม (Social and Emotional Learning : SEL)
(6) จั ดการเรียนการสอนเพื่ อเพิ่มทัก ษะการคิด
แบบมี เหตุผ ลและเป็น ขั้ น ตอน (Coding)
(7) ดาเนินการให๎ผ๎ูเรียนได๎รับประทานอาหารอยํางครบถ๎วน
ถูกต๎อ งตามหลั กโภชนาการ เป็ น ไปด๎ว ยความถูกต๎อ งตามระเบียบและวินั ยการคลั ง
(8) สรุ ปและรายงานผลการดาเนินงานตํ อสานั กงานเขตพื้น ที่
การศึก ษาและหนํว ยงานที่เ กี่ย วข๎ อง
2.3 การพัฒ นาศักยภาพ และคุณภาพผู๎เรียนระดับมัธ ยมศึก ษา
ผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น ได๎รับการพัฒนาทางด๎านรํางกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ มีทักษะด๎านภาษาไทยเพื่อใช๎ในการเรียนรู๎ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มี
ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ได๎รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานทา
นาไปสูํการมีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด
สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ภายใต๎สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต
มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอยํางมีความสุข โดยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้
2.3.1 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
(1) สํ งเสริ ม สนับสนุน ให๎ ส ถานศึก ษาจั ดการศึ กษาเพื่อ พัฒ นา
ผู๎ เรี ย นให๎ มีพั ฒ นาการที่ส มวั ย ในทุ กด๎ านทั้ งทางด๎า นรํางกาย จิต ใจ อารมณ์ สั งคม และสติ ปัญญา มี
ความยื ดหยุํ น ทางด๎านความคิด สามารถทางานรํว มกับ ผู๎ อื่น ได๎ ภายใต๎สั ง คมที่เป็น พหุ วัฒ นธรรม ให๎ มี
คุณลั กษณะ
- เป็นไปตามหลักสูตร
- มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
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- มีทักษะทางด๎านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ 3 เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
- มีความรู๎ และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์นาไปสูํการพัฒนา
นวัตกรรมมีความสามารถด๎านดิจิทัล (Digital) และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะทางด๎านภาษาไทย เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎
มีนิสัยรักการอําน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(2) ประสานการดาเนินงานเพื่ อทดสอบทางการศึก ษา
ระดับ ชาติขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 วิ เคราะห์ ผ ลการประเมินเพื่ อ เป็นฐานการ
พัฒ นานักเรี ย นทุ กระดับ ชั้น
(3) สํ งเสริ ม สนับสนุน สถานศึก ษาจั ดกิจ กรรมพัฒ นาผู๎ เรียน
เต็มตามศัก ยภาพสอดคล๎ องกับ ความสามารถ ความถนั ดและความสนใจ รวมถึ งการวางพื้ นฐานการ
เรี ย นรู๎ เ พื่ อการวางแผนชีวิต และ วางแผนทางการเงิน ที่ เหมาะสมและนาไปปฏิบัติ ไ ด๎
(4) สร๎ างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึ กษาเพื่อสํ งเสริม
กระบวนการเรี ย นรู๎ตามสมรรถนะรายบุค คลและเตรี ย มความพร๎อ มสูํ ก ารประกอบสั มมาอาชีพ
(5) จั ดทาแผนงาน โครงการ และกิจ กรรมเพิ่ม ศัก ยภาพ
ผู๎ เรี ย นที่มีความรู๎ และทัก ษะด๎านวิทยาศาสตร์ เป็นนัก คิ ด นักปฏิบั ติ นัก ประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นาไปสูํ
การพัฒ นานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรรมกีฬ า การออกกาลั ง กาย และสนับสนุนให๎ ผู๎ เรียน
มีศั กยภาพในการจัดการสุ ข ภาวะของตนเองให๎ มีสุ ขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิต อยํ างมี ความสุ ข
ทั้งด๎า นรํ างกายและจิ ต ใจ
(6) กากับ ติ ดตาม และให๎ ความชํว ยเหลื อสถานศึก ษา
2.3.2 สถานศึกษา
(1) สํ งเสริ มครู ให๎ จัด การเรี ยนรู๎ที่ให๎ ผู๎ เรียนได๎เรี ยนรู๎ผํ า น
กิจ กรรมการปฏิบั ติจ ริ ง (Active Learning)
(2) สํงเสริมครูให๎จัดการเรียนรู๎ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน
หรื อบั น ได 5 ขั้ น (Independent Study : IS)
(3) สํ งเสริ ม สนับสนุน ครูใ ห๎ จัดการเรียนรู๎ อยํ างเป็ นระบบ
มุํงเน๎ น การใช๎ฐ านความรู๎ และระบบความคิด ในลั ก ษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชํน
- ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม
- ความเข๎าใจและความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
- ความรู๎ทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแก๎ปัญหา
- ความรู๎และทักษะในด๎านศิลปะ
- ความรู๎ด๎านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการ
หาความสัมพันธ์
(4) จั ดกิ จกรรมพัฒ นาผู๎ เรี ยนที่มี ความรู๎และทั ก ษะด๎า น
วิทยาศาสตร์ เป็น นั ก คิด นั กปฏิบั ติ นั กประดิ ษฐ์ เป็ นนวัตกร นาไปสูํ การพัฒ นานวัตกรรมในอนาคต
รวมทั้งจั ดกิจ กรรมกี ฬา การออกกาลั ง กาย และสนับสนุนให๎ ผู๎ เรีย น มีศักยภาพในการจัด การสุ ขภาวะ
ของตนเองให๎ มีสุ ขภาวะที่ ดี สามารถดารงชีวิตอยํางมีค วามสุ ข ทั้งด๎ านรํา งกายและจิตใจเมื่อ จบ
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มัธ ยมศึก ษาตอนต๎น สามารถวางแผนการศึ กษาตํ อหรื อ การประกอบอาชีพ ได๎ ตามความถนั ด ความ
ต๎องการ และความสนใจของตนเอง
(5) สํ งเสริ มการเรียนรู๎ และพัฒ นาด๎านอารมณ์ และสั งคม
(Social and Emotional Learning : SEL)
(6) สรุ ปและรายงานผลการดาเนินงานตํ อสานั กงานเขตพื้น ที่
การศึก ษาและหนํว ยงานที่เ กี่ย วข๎ อง
2.4 พัฒ นาคุณภาพผู๎เรียนที่มีความต๎องการดูแลเป็น พิเศษ
เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสาหรับเด็กพิการและเด็กด๎อย
โอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต๎องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
โดยแนวทางการดาเนินการ
(1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงสาหรับเด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาส
(2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับเด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาสใน
รูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตร๎องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
(3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนการให๎บริการ
ชํวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)
(4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรและจัดสรร
งบประมาณด๎านการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทและความต๎องการจาเป็นพิเศษ
(5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริมให๎สถานศึกษานาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการบริหารจัดการ การให๎บริการ และการเรียนรู๎
(6) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงเกณฑ์อัตรากาลังครูและบุคลกร
ให๎มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด๎อยโอกาส
(7) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการพัฒนา
ผู๎บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความรู๎ ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดีตํอการจัด
การศึกษาสาหรับเด็กพิการและเด็กด๎อยโอกาส
(8) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาระบบการให๎บริการเทคโนโลยี
สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชํวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่สอดคล๎องกับความต๎องการ
จาเป็นพิเศษ
(9) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สนันสนุนการพัฒนาภาคีเครือขําย
(Education Partnership) ให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการและเด็กด๎อย
โอกาส
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3. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ส นับสนุน การเรียนรู๎ให๎แกํ
ผู๎เ รีย นทุกระดับ การจัด การศึก ษา
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสํงเสริมสนับสนุนให๎
ผู๎เรียนพัฒนาวิธีการเรียนรู๎ของตนเอง ตามความต๎องการ และความถนัด ของผู๎เรียนสามารถสร๎างสังคม
ฐานความรู๎ (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต
โดยแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
3.1 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
(1) จัดหา พัฒนา ข๎อมูลองค์ความรู๎ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู๎ประเภทตําง ๆ
หนั งสื อ แบบเรี ย นในรู ป แบบของดิจิ ทัล เทคบุ๏ ค (Digital Textbook) ตามเนื้ อหาหลั กสู ตรที่ กาหนด
(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
เพื่ อตอบสนองตํอ การพัฒ นาการเรี ย นรู๎ ของผู๎ เรียนเป็น รายบุค คล
(3) สํ งเสริ ม สนับสนุน ให๎ ผู๎ เ รียนมี อุป กรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่ อเป็ น
เครื่ องมือ ในการเข๎าถึง องค์ ความรู๎ และการเรียนรู๎ผํ านระบบดิจิทัล อยํา งเหมาะสมตามวัย
(4) สํ งเสริ ม สนับสนุน ให๎ ส ถานศึก ษาจั ดกิจ กรรมการเรียนรู๎เพื่อ พัฒ นา
ผู๎ เรี ย นให๎ ผู๎ เรี ย นเรี ย นรู๎ ด๎ว ยตนเองผํ านการเรียนรู๎ผํ า นระบบดิจิทัล
3.2 สถานศึกษา
(1) ประยุกต์ใช๎ข๎อมูลองค์ความรู๎ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู๎ประเภทตําง ๆ
หนั งสื อ แบบเรี ย นในรู ป แบบของดิจิ ทัล เทคบุ๏ ค (Digital Textbook) ตามเนื้ อหาหลั กสู ตรที่ กาหนด
(2) จัดการเรียนรู๎ผํานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
เพื่ อตอบสนองตํอ การพัฒ นาการเรี ย นรู๎ ของผู๎ เรียนเป็น รายบุค คล
(3) จัดกิ จ กรรมการเรีย นรู๎เ พื่ อพัฒ นาผู๎ เรีย น ให๎ ผู๎ เรี ยนเรียนรู๎ด๎ว ยตนเอง
ผํ านการเรี ย นรู๎ ผํ านระบบดิ จิ ทัล
4. การพัฒ นาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพครู จึงต๎องดาเนินการตั้งแตํการผลิต และการพัฒนาครู
อยํางตํอเนื่อง โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต๎องรํวมมือกับสถาบันพัฒนาครูให๎เป็นไปตาม
เปูาประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู๎มีความสามารถสูงให๎เข๎ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะครูอยํางตํอเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส๎นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการ
สอน และสร๎ างเครือขํายพัฒนาครูให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ
เชี่ยวชาญด๎านการสอนมาเป็นผู๎สร๎างครูรุํนใหมํอยํางเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการ
พัฒนาผู๎เรียนโดยตรง
4.1 พัฒ นาครู และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจะต๎องดาเนินการเพื่อให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสาคัญในอาชีพ
และหน๎าที่ของตน โดยพัฒนาให๎เป็นครู เป็นครูยุคใหมํ ปรับบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach”
หรือ “ผู๎อานวยการการเรี ยนรู๎” ปรับวิธีสอน ให๎เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และ
ทากิจกรรมในชั้นเรียน ทาหน๎าที่กระตุ๎นสร๎างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู๎และวิธีจัดระเบียบการสร๎าง
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ความรู๎ ออกแบบกิจกรรม และสร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย พัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา สํ ง เสริม สนั บสนุนให๎ครู ศึ ก ษาวิเ คราะห์
ความต๎อ งการจาเป็ น ในการพัฒ นาตนเอง (Need Assessment) เพื่ อวางแผนการพัฒ นาอยํ างเป็ น
ระบบและครบวงจร
(2) สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา จัด ให๎ มี ห ลั กสู ต รและกรอบแนวทางในการ
พัฒ นาครู ที่ เชื่อ มโยงกับ ความก๎ าวหน๎า ในวิช าชีพ (Career Path)
(3) สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ประสานความรํวมมือกับสถาบันการศึกษา
สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนํวยงานอื่น ๆ จัดทาหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎ตรงตาม
ความต๎องการและความขาดแคลน
(4) สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา สนับสนุนให๎ ครูและบุคลากรทางการศึก ษา
วางแผนและเข๎ารั บ การพัฒ นาตามหลั กสู ตรที่ กาหนดที่ เชื่อมโยงความก๎าวหน๎า ในวิ ช าชีพ ( Career
Path)
(5) สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา สํงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในรูปแบบชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
(6) สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา สํ ง เสริม และพัฒ นาครูและบุ คลากรทางการ
ศึก ษา ให๎มี ความรู๎ ทั กษะด๎า นการรู๎ ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิ ทัล (Digital Pedagogy)
ทัก ษะสื่ อสารภาษาอั งกฤษ ทัก ษะสื่ อสารภาษาที่ 3 สอดคล๎ องกับภารกิจและหน๎ า ที่ข องตน
(7) สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา สํ ง เสริม พัฒ นา และยกระดับ ความรู๎
ภาษาอัง กฤษของครู ที่ส อนภาษาอัง กฤษ โดยใช๎ระดับ การพัฒ นาทางด๎านภาษา (Common
European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่ กาหนด
(8) สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา สํงเสริมและพัฒนาครูให๎สามารถออกแบบการ
เรียนรู๎ การจัดการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับการวัดประเมินผลที่เน๎นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order
Thinking) ผํานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(9) สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา สํ งเสริม และพัฒ นาครูให๎ มี ความรู๎ และทั กษะ
ในการจั ด การเรี ย นรู๎ สาหรั บ ผู๎ เรี ย นที่มีความแตกตําง (Differentiated Instruction)
(10) สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา สํ งเสริม และพัฒ นาครูให๎ มีความรู๎และ
ทัก ษะในการสร๎ างเครื่ องมื อ การวัด และประเมินผลการเรีย นรู๎ด๎านทัก ษะการคิ ดขั้น สู ง (Higher
Order Thinking)
(11) สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา สํ งเสริม และพัฒ นาครู ให๎ มีความรู๎
ความสามารถจั ด การเรี ย นรู๎ ในโรงเรี ย นขนาดเล็ กได๎อยํ างมีป ระสิ ทธิภ าพ
(12) สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา สํ งเสริม และพัฒ นาครูในการจั ดการเรียนรู๎
สาหรั บ ผู๎ เรี ย นที่มี ความต๎อ งการจาเป็ น พิเศษ ตามศัก ยภาพของผู๎ เรียนแตํล ะบุ คคล และตามสภาพ
และประเภทของความพิการ
(13) สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา สํ งเสริมสนั บสนุนให๎ ครูและบุ คลากร
ทางการศึก ษาพัฒ นาตนเองผํ านระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training
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(14) สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา ปรับปรุง ระบบตรวจสอบ ติ ดตาม และ
ประเมิน ประสิ ทธิภ าพและประเมิน ประสิ ทธิผ ลครูและบุคลากรทางการศึก ษา ให๎ ส อดคล๎ อ งกั บความ
มุํงหมาย และหลั กการจั ด การศึ กษาข๎ อกาหนดด๎ านคุณ ภาพ และแผนการศึ กษาแหํ งชาติ
(15) สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาเป็ น เครื่ อ งมื อในการบริห ารจั ดการครูและบุคลากรทางการศึ กษาทั้งระบบ ตั้ งแตํ
การจั ด ทาฐานข๎ อมูล ครู และบุ คลากรทางการศึก ษา จนถึง การพัฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึก ษา
โดยมีแนวทางการดาเนิ น การ ดังนี้
1) พัฒ นารูปแบบการพัฒ นาครูผํ านระบบดิจิทัล เพื่อใช๎ในการพัฒ นา
ผู๎ บ ริ ห าร ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาทุ กประเภททั้งระบบ
2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน
เชํน การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสาหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ และผู๎เรียน
ที่มีความแตกตําง เป็นต๎น
3) สํ งเสริ ม สนับสนุน ให๎ ผู๎ บ ริห าร ครู และบุคลากรทางการศึก ษา
ทุกประเภทพัฒ นาตนเองอยํ างตํ อเนื่ องผํ านระบบดิจิทั ล
4) พัฒ นาแพลตฟอร์ม ดิจิทั ล ระบบบริห ารจั ดการผู๎ บริ ห าร
ครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาทุ กประเภททั้ งระบบ
5) พัฒ นาครูให๎ มี ความชานาญในการสอนภาษาอัง กฤษ และภาษา
คอมพิว เตอร์ (Coding)
นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
เปูาประสงค์
1. สถานศึก ษาจั ดการศึ กษาเพื่ อ ให๎ บรรลุ เปู าหมายโลกเพื่ อการพัฒ นาอยํา งยั่งยื น
(Global Goals for Sustainable Development)
2. สถานศึก ษากับ องค์ก รปกครองท๎ องถิ่น ภาคเอกชน และหนํว ยงานที่เ กี่ยวข๎ อง
ในระดับ พื้น ที่ รํว มมื อ ในการจั ดการศึ กษา
3. สถานศึก ษามีคุ ณภาพ และมี มาตรฐานตามบริ บทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรั พยากรทางการศึก ษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎ อง
กับ สภาพข๎ อเท็จ จริ ง โดยคานึ งถึง ความจาเป็ นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และ
ที่ตั้ง ของสถานศึ ก ษา
5. งบประมาณเพื่ อเป็นคํ าใช๎จําย และงบลงทุน แกํส ถานศึก ษาอยํา งเหมาะสมเพื่ อ ให๎
สถานศึก ษาบริ ห ารงานจั ด การศึ กษาอยํ างมีประสิ ทธิภ าพ
6. นาเทคโนโลยี ดิจิ ทัล (Digital Technology) มาเป็น เครื่ องมือ ให๎ ผู๎ เรีย นได๎มีโ อกาส
เข๎า ถึงบริ การด๎านการศึก ษาได๎ อยํ า งมีประสิ ทธิภ าพ
7. พัฒ นาระบบการติ ดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่ อสร๎างหลั กประกันสิ ทธิ
การได๎รับ การศึ กษาที่มีคุ ณ ภาพของประชาชน
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ตัวชี้วัด
1. ผู๎ เรี ย นทุ ก คนสามารถเข๎ าเรียนในสถานศึ กษาที่ มีคุ ณภาพเป็น มาตรฐานเสมอกั น
2. ผู๎ เรี ย นทุ ก คนได๎รั บจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยํางเพียงพอ และเหมาะสม
สอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ
และที่ตั้ง ของสถานศึก ษา และความต๎ องการจาเป็ น พิเ ศษสาหรับผู๎ พิก าร
3. ผู๎ เรี ย นได๎รั บ การสนั บสนุ น วัส ดุ อุป กรณ์ และอุ ปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device)
เพื่ อใช๎เป็น เครื่อ งมื อในการเรี ย นรู๎ อยํ างเหมาะสม เพียงพอ
4. ครู ได๎รั บ การสนั บ สนุน วั ส ดุ อุป กรณ์ และอุ ปกรณ์ดิ จิทัล (Digital Device) เพื่ อใช๎
เป็ น เครื่อ งมื อในการจั ดกิจ กรรมการเรียนรู๎ให๎ แกํผู๎ เรี ยน
5. สถานศึก ษาได๎รั บ การพั ฒ นาให๎ มีมาตรฐานอยํา งเหมาะสมตามบริบท ด๎าน
ประเภท ขนาด และพื้น ที่
6. สถานศึก ษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎เป็นเครื่ องมือ ใน
การจั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู๎ ใ ห๎ แกํผู๎ เ รี ยนได๎ อยํางมีประสิ ทธิภ าพ
7. สถานศึก ษามีร ะบบการดูแลชํว ยเหลื อและคุ๎ มครองนักเรียนและการแนะแนว
ที่มีป ระสิ ทธิภ าพ
8. สถานศึก ษาที่มีร ะบบฐานข๎ อมูล ประชากรวัยเรีย นและสามารถนามาใช๎ในการ
วางแผนจั ด การเรี ย นรู๎ ให๎ แ กํ ผู๎ เรี ย นได๎อยํางมีประสิ ทธิภ าพ
มาตรการและแนวทางการดาเนิน การ
1. สร๎า งความรํว มมือ กับ องค์ก รปกครองระดับ ท๎องถิ่น ภาคเอกชน หนํว ยงาน
ที่เ กี่ย วข๎องในการจัด การศึก ษาให๎ส อดคล๎องกับบริบ ทของพื้น ที่
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สํงเสริม สนับสนุนให๎มีความรํวมมือกับองค์กรปกครองระดับท๎องถิ่น
ภาคเอกชน หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนการกากับ
ติดตาม และประเมินผล
(2) จัดทาฐานข๎ อ มูล ประชากรวัยเรียน เพื่ อเก็บรวบรวม เชื่อ มโยงข๎อ มูล
ศึก ษา วิเ คราะห์ เพื่ อวางแผนการจั ดบริ การการเรี ยนรู๎ ให๎ แกํผู๎ เรียน
1.2 สถานศึกษา
(1) รํว มกั บ องค์ กรปกครองระดับ พื้น ที่ หนํว ยงานที่ เกี่ย วข๎อ ง และภาคเอกชน
วางแผนการจั ดการศึ กษาให๎ ส อดคล๎ อ งเหมาะสมกับบริบทของพื้ นที่รับผิ ดชอบ
(2) รํว มมื อ กับ องค์กรปกครองสํ ว นท๎อ งถิ่ น ชุมชน เอกชน และหนํว ยงาน
ที่เกี่ ย วข๎ องระดั บ พื้น ที่ จั ด ทาแผนการรับนั กเรี ยนทุ กระดับ ตั้ง แตํร ะดับ ปฐมวัย ประถมศึ ก ษา
และมัธ ยมศึก ษาตอนต๎น
(3) รํว มกั บ องค์ กรปกครองระดับ พื้น ที่ จัด ทาสามะโนประชากรวัยเรียน
(อายุ 0 - 6 ปี ) เพื่ อในไปใช๎ ในการวางแผนการจัด การศึ กษา
(4) รํวมกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได๎ เข๎า ถึง
บริ การการเรี ย นรู๎ ได๎ อยํ า งทั่ ว ถึงครบถ๎ว น
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(5) รํว มมื อ กับ องค์กรปกครองระดั บพื้น ที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุ กภาคสํ ว น
บริ ห ารจั ด การทรั พยากรในชุมชนให๎ ส ามารถใช๎รํว มกับ ได๎ อยํา งมีประสิ ทธิภ าพ
(6) รํว มมื อ กับ องค์กรปกครองระดั บพื้น ที่ จัด อาหาร อาหารเสริ ม (นม)
ให๎ ผู๎ เรี ย นอยํ า งเพีย งพอ มี คุ ณภาพ
(7) รํว มมื อ กับ องค์กรปกครองระดั บพื้น ที่ สนับสนุ นให๎ ผู๎ เรียนที่ อยูํหํ า งไกล
ได๎เดิน ทางไปเรี ย นอยํ างปลอดภัย ทั้ง ไปและกลั บ
2. การยกระดับ สถานศึก ษาในสัง กัด ทุกระดับ และทุ กประเภท ให๎มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามบริบ ทของพื้น ที่
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา จัด ทามาตรฐานสถานศึก ษาให๎ มี คุณภาพใน
ด๎านตํา ง ๆ เชํน 1) มาตรฐานด๎านโครงสร๎า งพื้นฐานและสิ่ ง อานวยความสะดวก 2) มาตรฐานด๎านครู
และบุ คลากรทางการศึก ษา 3) มาตรฐานด๎านระบบความปลอดภัย ของสถานศึ ก ษา 4) มาตรฐาน
ด๎านเทคโนโลยี ดิจิ ทัล Digital Technology เป็นต๎น การกาหนดมาตรฐานสถานศึ กษาด๎านตําง ๆ
ดังกลํ าวให๎ พิจ ารณาตามบริ บ ทของสภาพทางภูมิศ าสตร์ ประเภท และขนาดของสถานศึก ษา เป็น
สาคัญ
(2) สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา สํ งเสริม สนั บสนุน พัฒ นาสถานศึ ก ษาระดับ
ตาบล ระดับ อาเภอ ระดับ จั งหวัด โรงเรียนขนาดเล็ ก และสถานศึ ก ษาประเภทอื่น ให๎ มีคุณภาพ และ
ตามมาตรฐานที่ กาหนดโดยเน๎ น สถานศึ กษาระดับตาบล โรงเรียนขนาดเล็ ก ในพื้ นที่ หํ างไกล และ
โรงเรี ย นขนาดเล็ กตามโครงการพิเ ศษ
(3) สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา สํ งเสริม สนั บสนุน สานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษา ในการ ติด ตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึ กษาในทุก มิติ
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู๎เรียนทุก กลุํม และสถานศึก ษาทุกประเภท
อยํางเหมาะสม และเพีย งพอ
เป็นมาตรการเพื่อการลดความเหลื่อมล้า และสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนเข๎าถึงการ
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผํนดินเพื่อให๎เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตํระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อยํางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง โดย
คานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหา
ทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อชํวยเหลือผู๎ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการ
ศึกษาอื่นเป็นพิเศษให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับความต๎องการจาเป็นในการจัดการศึกษาสาหรับผู๎เรียนที่มี
ความต๎องการจาเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นคําใช๎จํายในการดาเนินการ และงบลงทุนให๎
สถานศึกษาอยํางเหมาะสม และเพียงพอ
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ศึก ษา วิเ คราะห์ ความเหมาะสมของ
งบประมาณในการสนั บ สนุ น ให๎ กั บ ผู๎ เรียน และสถานศึ กษา อยํ างเหมาะสม และเพียงพอ สอดคล๎ อ ง
กับ สถานภาพและพื้น ที่
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(2) สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา สํ ง เสริม สนั บสนุนให๎ส ถานศึก ษาจั ดทาแผน
งบประมาณการศึก ษาอยํ า งอิส ระ โดยรับ ฟัง ความคิด เห็ นของผู๎ เ กี่ยวข๎ องในพื้นที่ ประกอบการจัดทา
แผนงบประมาณกํ อนเสนอหนํ ว ยงานต๎ นสั งกัด
(3) สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ประสานความรํว มมื อกั บกองทุน ความเสมอ
ภาคทางการศึ ก ษา เพื่ อจั ด สรรงบประมาณให๎ เด็ กวัยเรี ยนกลุํ ม ขาดแคลนทุน ทรั พย์ เพื่ อลดความ
เหลื่ อ มล้าทางการศึ ก ษา
(4) สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา สนับสนุนกระบวนการจัดทาแผน
งบประมาณ และติดตาม กากับ การใช๎จํายงบประมาณของสถานศึ กษาให๎ มีประสิ ท ธิภ าพและมี ความ
โปรํ งใส
4. การประยุกต์ใช๎เ ทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็น เครื่อ งมือ ในการ
พัฒ นาคุณภาพของผู๎เรีย น
โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษามีระบบ
โครงขํายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง
(2) สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา สํ ง เสริม สนั บสนุน ให๎ ส ถานศึก ษามีร ะบบ
คอมพิว เตอร์ และอุป กรณ์ ที่ใช๎เป็ น เครื่ องมือ ในการพัฒ นาทั กษะด๎ านการรู๎ ดิจิ ทัล (Digital Literacy)
แกํผู๎ เรี ย น
(3) สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา สํ ง เสริม สนั บสนุน ให๎ ส ถานศึก ษาปรับปรุง
พัฒ นาห๎ อ งเรี ย นให๎ เป็ น ห๎อ งเรี ย นที่ป ระยุ กต์ ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการ
จั ดการเรี ย นรู๎ แกํผู๎ เรี ย น
(4) สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา สํ ง เสริม สนั บสนุนอุ ปกรณ์ดิจิทัล (Digital
Device) สาหรั บ ผู๎ เรี ย นทุ ก ระดับ ตั้งแตํร ะดับปฐมวัย ประถมศึก ษา และมัธ ยมศึ ก ษาอยํางเหมาะสม
เพื่ อเป็ น เครื่ องมื อในการพั ฒ นาการเรียนรู๎ ข องตนเองนาไปสูํ การสร๎ างการเรี ยนรู๎ อยํา งตํ อเนื่ องตลอด
ชีวิต
(5) สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา สํ ง เสริม สนั บสนุนอุ ปกรณ์ดิจิทัล (Digital
Device) และพัฒ นาการสอนทัก ษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สาหรับ ครู อยํา งเหมาะสม เพื่ อเป็ น
เครื่ องมือ ในการจั ด กระบวนการเรีย นรู๎เ พื่ อพัฒ นาผู๎ เรี ยนได๎ อยํ างมี ประสิ ทธิภ าพ
(6) สานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา สํ ง เสริม สนั บสนุน ให๎ ส ถานศึก ษาใช๎
เทคโนโลยี การเรีย นการสอนทางไกล เพื่อ พัฒ นาคุ ณภาพผู๎ เรี ยน (Distance Learning
Technology: DLT)
นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
เปูาประสงค์
1. สถานศึก ษา นั กเรี ยนได๎ รับการสํ งเสริ มด๎านความรู๎ การสร๎า งจิตสานึ กด๎ านการ
ผลิ ตและบริ โ ภค ที่ เป็ น มิตรกับ สิ่ ง แวดล๎ อม
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2. สถานศึก ษาสามารถนาเทคโนโลยีม าจัดทาระบบสารสนเทศการเก็ บข๎ อมูล
ด๎านความรู๎ เรื่ อ ง ฉลากสี เ ขีย วเพื่อสิ่ งแวดล๎ อ ม ฯลฯ และสามารถนามาประยุ กต์ใ ช๎ในทุ ก โรงเรีย น
ตามแนวทาง Thailand 4.0
3. สถานศึก ษามีก ารจัด ทานโยบายจัดซื้อจั ดจ๎า งที่เป็น มิตรกับสิ่ ง แวดล๎ อ ม
4. สถานศึก ษามีก ารบูร ณาการหลั กสู ตร กิจกรรมเรื่อ งวงจรชีวิตของผลิ ตภั ณฑ์
การผลิ ต และบริ โ ภค สูํ การลดปริ มาณคาร์บ อนในโรงเรียนคาร์ บอนต่าสูํ ชุมชนคาร์ บอนต่า
5. สานั ก งานเขตพื้น ที่ การศึ กษา โรงเรียน ทุ กโรงเรียนในสั งกัด มี การปรั บปรุง และ
พัฒ นาเป็ น หนํ ว ยงานต๎ น แบบสานั ก งานสี เ ขียว (GREEN OFFICE) เพื่ อ ให๎ มีบริบทที่ เป็นแบบอยํ างเอื้ อ
หรื อสนั บ สนุ น การเรี ย นรู๎ ข องนั กเรีย นและชุมชน
6. สถานศึก ษาในสานั กงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษากาฬสิ นธุ์ เขต 3 จานวน
199 โรงเรี ย น มีน โยบายสํ ง เสริ มความรู๎ และสร๎ างจิตสานึกและจัด การเรียนรู๎ การผลิ ตและบริโ ภคที่
เป็ น มิต รกับ สิ่ งแวดล๎ อ ม
7. สถานศึก ษาต๎น แบบนาขยะมาใช๎ประโยชน์เ พื่ อลดปริมาณขยะ จานวน 100
โรงเรี ย น
8. มีส ถานศึ กษานวัต กรรมต๎นแบบในการนา 3RS มาประยุ กต์ ใช๎ในการผลิ ต
และบริโ ภคที่เ ป็ น มิ ตรกั บ สิ่ ง แวดล๎ อ ม จานวน 58โรงเรีย น
9. สานั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษากาฬสิ นธุ์ เขต 3 มี การทานโยบายการ
จั ดซื้ อจั ดจ๎ า งที่เ ป็ น มิ ตรกั บ สิ่ งแวดล๎ อม
ตัวชี้วัด
1. สถานศึก ษาในสั ง กัดมีนโยบายและจัด กิจ กรรมให๎ ความรู๎ ที่ ถู กต๎ องและสร๎ าง
จิ ตสานึ กด๎านการผลิ ต และบริ โ ภคที่เป็น มิตรกับสิ่ งแวดล๎ อมนาไปปฏิบัติ ใช๎ที่บ๎า นและชุมชน
เชํน การสํ งเสริ ม อาชี พที่เป็ น มิตรกับ สิ่ ง แวดล๎ อม การลดใช๎ส ารเคมีจ ากปุ๋ยและยาฆําแมลง ฯลฯ
2. สถานศึ กษามีการนาขยะมาใช๎ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ
และมีสํ งเสริ มการคั ดแยกขยะในชุมชนเพื่ อลดปริ มาณคาร์บ อนที่โ รงเรีย นและชุม ชน
3. สถานศึก ษามีก ารบูร ณาการเรื่ อ งการจัด การขยะแบบมีสํ ว นรํว มและการนาขยะ
มาใช๎ป ระโยชน์ ร วมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู๎ ที่เ กี่ยวข๎ อง
4. นั กเรี ย นเรี ย นรู๎ จ ากแหลํ งเรียนรู๎ มีก ารขยายผลแหลํ งเรียนรู๎ นั กเรีย น โรงเรียน
ชุมชน เรี ย นรู๎ ด๎ านการลดใช๎พลั งงาน การจัด การขยะและอนุรัก ษ์สิ่ ง แวดล๎ อมเพื่ อเป็ นแหลํ งเรี ยนรู๎
และตัว อยํ างรู ป แบบผลิ ตภั ณฑ์ ที่เป็ น มิตรกับสิ่ ง แวดล๎ อ ม เชํน โรงงานอุตสาหกรรมสี เขียว ฯลฯ
5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข๎อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์
ในการดาเนิ น กิจ กรรมประจาวัน ในสถานศึ ก ษาและที่บ๎า น และข๎ อมูล ของ Carbon Footprint
ในรู ป แบบ QR CODE และ Paper less
6. ครู มี ความคิดสร๎ างสรรค์ สามารถพัฒ นาสื่ อ นวัต กรรม และดาเนินการจัด ทา
งานวิจั ย ด๎ านการสร๎ า งสานึ ก ด๎านการผลิ ต และบริโ ภคที่เ ป็นมิตรกับสิ่ งแวดล๎ อมได๎
7. ครู และนั กเรี ย นสามารถนาสื่ อนวัต กรรมที่ผํ านกระบวนการคิด มาประยุ กต์ ใช๎
ในโรงเรี ย นการจั ด การเรี ย นรู๎ และประยุกต์ ใช๎ในชีวิต ประจาวัน และชุ มชนได๎ตามแนวทาง
Thailand 4.0
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8. สานั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษา สถานศึ กษามี การปรั บ ปรุงและพัฒ นาบุ คลากร
และสถานที่ให๎ เ ป็ น สานั กงานสี เขีย วต๎น แบบมีนโยบายการจัดซื้ อจัดจ๎ างที่เป็น มิตรกั บสิ่ งแวดล๎ อม
ที่เอื้อตํอ การเรี ย นรู๎ ข องนั กเรี ย นและชุมชน
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. จั ดทา Road Map และแผนปฏิ บัติ การเพื่ อจัด แนวทางการดาเนิน ทาง
การให๎อ งค์ ความรู๎และสร๎ า งจิ ตสานึ กด๎านการผลิ ต และบริโ ภคที่เป็น มิตรกับสิ่ งแวดล๎ อม
2. จั ดทาคูํมื อและพัฒ นาสื่ อ นวัตกรรมในรู ปแบบ QR CODE และสื่ อ ระบบ
Multimedia และอื่น ๆ
3. จั ดทาเกณฑ์ การประกวดโรงเรียนคาร์บ อนต่าและชุม ชนคาร์บ อนต่าและพัฒ นา
วิทยากรให๎ ความรู๎ เรื่ องวงจรชีวิตของผลิ ตภัณ ฑ์ (LCA) สูํ สั งคมคาร์ บอนต่า
4. พัฒ นาวิเคราะห์ แผนการจัดการเรียนและจั ดทาหนํว ยการเรียนรู๎ใ นเรื่ อง
การผลิ ต และบริ โ ภคที่ เป็ น กั บ สิ่ งแวดล๎ อมตํอ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ ตั้ง แตํระดั บปฐมวัย
จนถึงระดั บ มัธ ยมศึ กษาตอนต๎น และพัฒ นาระบบข๎ อมู ล สารสนเทศการเก็บข๎อ มูล การลดก๏า ซที่มีผ ล
ตํอปรากฏการณ์ภ าวะเรื อนกระจก เชํน คาร์ บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรี ยบเทียบและ
การลดการปลํ อ ยคาร์ บ อนไดออกไซด์ในการดาเนิ นชีวิตประจาวัน Carbon emission /Carbon
Footprint ในสถานศึก ษาสูํ ชุมชน
5. จั ดจ๎ างผู๎ เชี่ย วชาญในการจัดทา Road Map เป็นที่ ปรึก ษาในการดาเนิ นการตาม
แผนปฏิบั ติ การโรงเรี ย นคาร์บ อนต่าสูํ ชุมชนคาร์บ อนต่า
6. พัฒ นาเครื่ อ งมื อ และ กระบวนการให๎ ความรู๎และแนวทางการจั ดการเรียนรู๎
กิจ กรรม เรื่ อ งการผลิ ตและบริ โ ภคที่เป็ นมิต รกับสิ่ งแวดล๎ อมในโรงเรี ยน
7. จั ดสรรงบประมาณดาเนิ นการตาม Road map และแผนปฏิบัติ การ
1 โรงเรี ย น เพื่ อดาเนิ น การตํอยอดขยายความรู๎และสร๎ างเครือ ขํายโรงเรียน ชุ มชน และเชื่ อมตํ อ
หนํ ว ยงานทั้งภาครั ฐ และเอกชน
8. สนั บ สนุ น สํ งเสริ ม พัฒ นากระบวนการรณรงค์ใ ห๎ มีก ารจัดซื้ อจัดจ๎ างที่เป็น มิตร
กับสิ่งแวดล๎อมและยกระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาด๎านการบริหารจัดการสานักงานสี เขียว
และสถานศึก ษาที่เป็ น มิตรกับ สิ่ ง แวดล๎ อม (Green office)
10. พัฒ นา ยกระดับสถานศึก ษานารํ อ งขยายผล สํ งสถานศึก ษาต๎ นแบบ
ด๎านการพัฒ นา ด๎ านการผลิ ต และบริโ ภค ที่ เป็นมิตรกั บสิ่ งแวดล๎ อมทั้งระบบ เชํน การเลื อ กซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์ เบอร์ 5 และผลิ ต ภัณฑ์ที่มีฉลากและสั ญลั กษณ์เบอร์ 5 เพื่ อลดการใช๎ทรั พยากรธรรมชาติ
และลดปริ ม าณขยะในสานั กงานและสถานศึ กษา
11. สํ งเสริ มการพัฒ นาสื่ อนวัตกรรม และบูร ณาการสาระการเรีย นรู๎และแผนการ
จั ดการเรี ย นรู๎ เรื่อ งการผลิ ต และบริโ ภคที่เ ป็นมิ ตรกั บสิ่ ง แวดล๎ อ มตํ อ การเปลี่ ยนแปลงภูมิอ ากาศ
12. ขยายผลผํ านระบบ DLTV สํ งเสริม ความรู๎ เรื่อ ง การผลิ ตและบริโ ภคที่เป็น มิตร
กับ สิ่ ง แวดล๎ อมตํ อ ความปลอดภัย และสุ ขภาพที่ดีสูํ สั ง คมเมื องเชิงนิเวศและการจั ดการมลพิษ
และสิ่ งแวดล๎ อมที่ดี และการเลื อ กผลิ ตภัณ ฑ์ บรรจุภั ณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่ ง แวดล๎ อมและฉลาก
ที่แสดงสั ญลั กษณ์ที่เป็น มิ ต รกับ สิ่ ง แวดล๎ อม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

หน๎า 91

13. พัฒ นานวัต กรรมโดยใช๎ กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making
การนาขยะมาใช๎ป ระโยชน์ ใ นรู ป แบบผลิ ตภัณ ฑ์และพลั งงานและลดประมาณขยะ การบาบัดน้าเสี ย
ลดการใช๎เผาและลดใช๎ส ารเคมี สูํ โ รงเรียนปลอดภัย และเป็น มิตรกับสิ่ งแวดล๎ อม
14. ขยายผลจากโรงเรี ยนคาร์บอนต่าสูํ ชุมชนเชิงนิเวศและการจั ดการมลพิษ
และสิ่ งแวดล๎ อมดี Green city ด๎านพลั งงาน การจัด การขยะและน้าเสี ย ชุ มชนผลิ ตและบริโ ภค
ที่เป็ น มิตรกับ สิ่ ง แวดล๎ อ ม
15. สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาให๎นักเรียน โรงเรียนได๎ศึกษา เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิ ตที่เป็ น มิตรกับสิ่ งแวดล๎ อ ม ชุมชนเมือ งนิเวศ และหนํ ว ยงานสํ งเสริ ม
การบริ โ ภคที่เป็น มิ ตรกับ สิ่ ง แวดล๎ อ มเพื่ อนาความรู๎ มาประยุ กต์ใช๎ และจัดทาโครงงานด๎านการอนุ รั กษ์
สิ่ งแวดล๎ อม
16. สํ งเสริ มแนวทางการจั ดการเรียนรู๎ อาชี พที่ เป็นมิ ต รกับสิ่ ง แวดล๎ อมในสถานศึ ก ษา
จั ดคํายเยาวชนวัย ซนลดคาร์ บ อนเพื่ อโลก ประกวดชุ ม ชนต๎นแบบที่นาความรู๎จากโรงเรียนตํ อยอด
สูํ ชุมชนนิ เวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิ ษเป็น มิตรกับสิ่ ง แวดล๎ อ ม อยํางน๎อ ย 58 ชุม ชน
17. จั ดทาระบบนิ เ ทศ ติดตามผลการดาเนินงานในสถานศึก ษาทั้ง ในระบบออนไลน์
และนิ เทศเชิงคุณภาพพัฒ นาการกรอกข๎ อมูล ระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ ยนนาเสนอผลงาน
และมอบรางวัล เกีย รติย ศ ประชาสั มพั นธ์และจัด พิม พ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่ อเผยแพรํและเป็นต๎น แบบ
สรุ ป ผลรายงาน
นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เปูาประสงค์
1. สถานศึก ษา หรื อ กลุํ มสถานศึ กษา มี ความเป็นอิส ระในการบริห ารและจัด
การศึก ษาครอบคลุ ม ด๎า นการบริ ห ารวิช าการ ด๎านการบริห ารงบประมาณ ด๎ านการบริห ารงานบุ คคล
และด๎ านการบริ ห ารงานทั่ว ไป
2. สานั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษา ปรับเปลี่ ยนให๎ เป็นหนํ ว ยงานให๎ มีความทันสมัย
พร๎ อมที่จ ะปรั บ ตัว ให๎ ทัน ตํ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา เป็น หนํว ยงานที่มีห น๎ าที่ส นับสนุน
สํ งเสริ ม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่ อให๎ ส ถานศึก ษาสามารถจัด การศึก ษาได๎ อยํา งมีป ระสิ ทธิภ าพ
3. หนํ ว ยงานทุก ระดับ มี ความโปรํง ใส ปลอดการทุ จริต และประพฤติมิช อบ
บริ ห ารจั ด การตามหลั กธรรมาภิบ าล
4. หนํ ว ยงานทุก ระดับมี กระบวนการ และการวิธีง บประมาณด๎านการศึก ษา
เพื่ อเพิ่ม คุณภาพและประสิ ทธิภ าพการจั ดการศึ ก ษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํ ผู๎ เรียน
5. หนํ ว ยงานทุก ระดับ พัฒ นานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช๎ใ นการเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการบริห ารและการจั ดการเรียนการสอนอยํา งเป็น
ระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถานศึก ษาได๎รั บ การกระจายอานาจการบริห ารจัด การศึก ษาอยํา งเป็น อิส ระ
2. สถานศึก ษา และสานัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษา ได๎รั บการพัฒ นาให๎ เป็ นหนํว ยงานที่
มีความทัน สมัย ยื ด หยุํ น คลํ องตัว สู ง พร๎ อ มที่จ ะปรั บตัว ให๎ ทันตํอ การเปลี่ ยนแปลงของโลกอยูํ
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ตลอดเวลา เป็ น หนํว ยงานที่มีห น๎ า ที่ส นับสนุน สํ งเสริ ม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่ อให๎ ส ถานศึก ษา
สามารถจั ด การศึก ษาได๎ อยํ างมีป ระสิ ทธิภ าพครอบคลุ มทุ กตาบล
3. สถานศึก ษา และ สานัก งานเขตพื้นที่ การศึ กษา นานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิ ทัล (Digital Technology) มาใช๎ ในการบริห ารจัด การและตัดสิ นใจ ทั้งระบบ
4. สถานศึก ษา และสานัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษา มีความโปรํง ใส ปลอดการทุ จริต
และประพฤติมิช อบ บริห ารจั ดการตามหลั กธรรมาภิบาล
5. สถานศึกษา และสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษา ผํานการประเมินคุณธรรมและความ
โปรํงใสในการดาเนิ น งานของหนํ ว ยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สถานศึก ษาและสานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา มีร ะบบฐานข๎ อมูล สารสนเทศ
วิช าการ ผู๎ เรี ย น ครู บุ คลากรทางการศึก ษา สถานศึก ษา หนํว ยงานในสั งกัด
7. สถานศึก ษาทุก แหํ ง มีข๎ อ มูล ผู๎ เรียนรายบุ คคลที่ส ามารถเชื่ อมโยงกับ ข๎ อมูล ตํ าง ๆ
นาไปสูํ การวิเ คราะห์ เ พื่ อวางแผนการจัด การเรียนรู๎สูํ ผู๎ เ รียนได๎ อยํ างมีประสิ ทธิภ าพ (Big Data
Technology)
8. สถานศึก ษา และสานัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษา มีแ พลตฟอร์ม ดิจิทั ล (Digital
Platform) เพื่ อสนั บ สนุ น ภารกิจ ด๎ านบริห ารจัด การศึก ษา
9. สถานศึก ษาทุก แหํ ง มีร ะบบข๎ อมูล สารสนเทศที่ส ามารถใช๎ ในการวางแผน
การจั ด การศึ กษาได๎อยํางมี ป ระสิ ทธิภ าพ
มาตรการและแนวทางการดาเนินการ
1. ให๎สถานศึกษา หรือ กลุํมสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
เป็นมาตรการกระจายอานาจให๎สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษามีความเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ
ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานทั่วไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษา
หรือกลุํมสถานศึกษา อาจดาเนินการเป็นรายด๎านหรือทุกด๎านได๎ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน๎าที่
อานาจ และโครงสร๎างการกากับดูแลของสถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา
(2) สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ หน๎าที่และอานาจ องค์ประกอบ
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานและกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาหรือของกลุํมสถานศึกษา โดยให๎คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล
และความเป็นอิสระของสถานศึกษาหรือกลุํมสถานศึกษา ให๎ มีความหลากหลายและความแตกตํางของ
สถานศึกษารวมถึงความต๎องการและข๎อจากัดของแตํละพื้นที่
(3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษา หรือกลุํม
สถานศึกษาจัดหาเจ๎าหน๎าที่เพื่อปฏิบัติหน๎าที่สนับสนุนงาน ด๎านธุรการ ด๎านการเงิน การบัญชีและพัสดุ
และด๎านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให๎งานดังกลําวเป็นภาระที่เกินสมควรแกํครู ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่การจัดการ
เรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียน
(4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข๎อ
ปฏิบัติให๎สอดคล๎องกับการกระจายอานาจให๎สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษา
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(5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทาแผนปฏิบัติการและดาเนินการสํงเสริม
สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุํมสถานศึกษาให๎มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(6) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริ ม สนับสนุน ให๎โรงเรียนขนาดเล็ก ให๎มี
ระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เชํน การบริหารจัดการแบบกลุํมโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ
คละชั้น เป็นต๎น
(7) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยกระดับสถานศึกษาให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอด
ชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทั กษะอาชีพ และทักษะชีวิต
(8) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นาผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช๎ในการ
วางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา
(9) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการศึก ษา วิเคราะห์
ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาให๎สถานศึกษามี
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา
(10) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดอบรม พัฒนาผู๎บริหารสถานศึกษาให๎มี
คุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู๎ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติหน๎าที่
(11) สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษาได๎รับการกระจายอานาจให๎อยํางเป็นอิสระ
ในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ
ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานทั่วไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษา
หรือกลุํมสถานศึกษา อาจดาเนินการเป็นรายด๎านหรือทุกด๎านได๎
(12) สถานศึกษา หรือกลุํมสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อทาหน๎าที่สํงเสริม สนับสนุน กากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
2. พัฒ นาสานักงานสํว นกลาง และสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา เป็ นหนํว ยงาน
มีความทัน สมัย อยํา งมีป ระสิทธิภ าพ
เป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ให๎เป็นหนํวยงานที่ทันสมัย พร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา
มีความโปรํงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นหนํวยงาน
ที่มีหน๎าที่สนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ศึ กษา วิ เคราะห์ ปรับปรุง และพัฒ นาสานั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา ให๎ เป็น
หนํ ว ยงานที่ ทัน สมัย มี ห น๎ า ที่ สนั บ สนุน กากับ ติด ตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถานศึก ษา เพื่ อ
การบริ ห ารจั ด การที่มี ป ระสิ ทธิภ าพ โดยยึดหลั กธรรมาภิบาล
(2) สํ งเสริ ม สนับสนุน ให๎ สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา ใช๎ระบบการบริห าร
จั ดการที่มุํ งเน๎ น คุ ณธรรมและความโปรํง ใสในการทางานตามหลั ก การประเมินคุณ ธรรมและความ
โปรํ งใสในการดาเนิ น งานของหนํ ว ยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
(3) สํ งเสริ ม สนับสนุน ให๎ สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษานานวัตกรรม และ
เทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ใ นการบริห ารงาน
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(4) บริ ห ารจั ดการเขตพื้นที่ การศึ ก ษาโดยใช๎พื้ นที่เป็นฐาน (Area-based
Management) รู ป แบบการบริ ห ารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs”
(5) จัดทาแผนบูร ณาการจั ด การศึก ษาในระดับ พื้นที่
(6) สร๎างความเข๎มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขําย
เชํน เครือขํายสํงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุํมสาระการเรียนรู๎ สหวิทยาเขต
กลุํมโรงเรียน ฯลฯ
(7) สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนของสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ที่ตอบสนองความต๎องการของประชาชนและพื้นที่
(8) สํ งเสริ ม สนับสนุน ผู๎ ป กครอง ชุมชน สั ง คม และสาธารณชน ให๎ มีความรู๎
ความเข๎า ใจ และมีสํ ว นรํ ว มรั บ ผิ ดชอบ (Accountability) ในการบริ ห ารจัด การศึ กษา
(9) สํ งเสริ มให๎ ทุกภาคสํ ว นของสั ง คมเข๎า มามีสํ ว นรํว มสนับสนุนทรั พยากร
เพื่ อการศึ ก ษา
3. ปฏิรูปการคลังด๎านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรีย น และสถานศึกษา
เป็นมาตรการที่เน๎นการนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎ในการ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู๎เรียนทุกคน สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต๎องการปฏิรูปการคลัง
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู๎เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการดาเนินการเพื่อให๎บรรลุเปูาประสงค์ดังกลําว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู๎เรียนที่รับจัดสรร
งบประมาณได๎อยํางถูกต๎อง ลดความซ้าซ๎อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู๎เรียน สามารถกาหนด
เงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให๎แกํผู๎เรียนกลุํมตําง ๆ ได๎อยํางถูกต๎อง และสามารถเชื่อมโยงข๎อมูล
กับระบบธนาคาร ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการ
ดาเนินการ ดังนี้
(1) ศึ กษา วิ เคราะห์ ออกแบบ และพัฒ นาระบบการบริห ารจัด การ
งบประมาณ อุดหนุ น ผู๎ เรี ย นและสถานศึก ษาโดยตรง
(2) พัฒ นาแพลตฟอร์ม ดิจิทั ล (Digital Platform) เพื่ อ พัฒ นาระบบการ
บริ ห ารจั ด การงบประมาณอุ ดหนุ น ผู๎ เรียนและสถานศึ ก ษาโดยตรง
(3) พัฒ นาและประยุ กต์ ใช๎ ระบบไบโอเมทริ กซ์ (Biometric) ในการพิสู จน์
ตัว ตนของผู๎ เรี ย น เพื่ อลดความซ้าซ๎อ นในการจั ดสรรงบประมาณ โดยจะทาการแลกเปลี่ ยนข๎ อมูล
นั กเรี ย นรายบุ คคล กับ กระทรวงมหาดไทย
(4) พัฒ นาระบบเบิกจํ ายงบประมาณอุ ดหนุนตรงไปยัง ผู๎ เรียน และสถานศึ ก ษา
โดยผํ านระบบธนาคาร
4. พัฒ นานวัต กรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทางาน
ที่เป็น ดิจิทัล เข๎ามาประยุก ต์ใช๎อ ยํา งคุ๎ม คํา และเกิด ประโยชน์สูงสุด
เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยํางเป็นระบบ นาไปสูํการนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข๎อมูลขนาด
ใหญํ (Big Data Technology) เพื่อเชื่อมโยงข๎อมูลด๎านตําง ๆ ตั้งแตํข๎อมูลผู๎เรียน ข๎อมูลครู ข๎อมูล
สถานศึกษา ข๎อมูลงบประมาณ และข๎อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถจัดการ
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เรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข๎อมูล
ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ นา Cloud Technology มาให๎บริการ
แกํหนํวยงานทุกระดับทั้งระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital
Platform) ระบบบริหารงานสานักงาน เชํน ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ
ระบบสารบรรณ เป็นต๎น เพื่อเจ๎าหน๎าที่สามารถใช๎ในการปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกัน
ทั้งองค์กร โดยมีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
(1) ศึ กษา วิ เคราะห์ นา Cloud Technology มาให๎ บริการหนํว ยงานใน
สั งกัด ทุก ระดับ ทั้ งในรู ป แบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ
IaaS Paas และ SaaS
(2) ศึ กษา วิ เคราะห์ นา Big Data Technology มาใช๎ในการเชื่อ มโยงข๎อ มูล
ของนั กเรี ย นในฐานข๎ อมูล ตํ าง ๆ เพื่ อนามาวิเ คราะห์ คุ ณภาพของผู๎ เรี ยนในมิติตําง ๆ
(3) พัฒ นาแพลตฟอร์ม ดิจิทั ล (Digital Platform) เพื่ อ สนับสนุนภารกิจ
ด๎านบริ ห ารจั ด การศึก ษาทั้ง ระบบพร๎ อมให๎ บริ การ (Services) เชื่อ มโยงข๎อ มูล เพื่ อ แลกเปลี่ ยน
และบู ร ณาการข๎ อมูล ภาครั ฐ ทั้งภายในและนอกสั งกั ดอี กทั้ งยังเป็นระบบกลางสาหรับใช๎ในการพิสู จน์
ยื น ยั น ตัว ตนเดีย วและรองรั บ การทางานรํว มกับ แพลตฟอร์มดิจิทัล ตํ าง ๆ
(4) พัฒ นาระบบฐานข๎ อมูล ทรัพ ยากรมนุ ษย์ด๎ านการศึ กษาขั้น พื้นฐาน
ที่ส ามารถเชื่ อ มโยง และบู ร ณาการข๎ อ มูล ด๎า นการพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ร ะหวํา งกระทรวง
หนํ ว ยงานที่เกี่ ย วข๎ อง โดยการเชื่อ มโยงข๎อ มูล รายบุค คลที่เกี่ ยวกับ การศึก ษา การพัฒ นาตนเอง
สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชํวงชีวิต เป็นฐานข๎อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ไทยที่มีป ระสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ล สามารถประเมิน จุดอํ อน จุ ด แข็ ง และศักยภาพบุ คคลของ
ประเทศ นาไปสูํ ก ารตัดสิ น ใจระดั บ นโยบายและระดับปฏิบัติ
(5) พัฒ นาแพลตฟอร์ม ดิจิทั ล (Digital Platform) ด๎า นการเรียนรู๎ ของผู๎ เรียน
และบุ คลากรทางการศึก ษา ด๎านการบริห ารงาน เชื่อ มโยงถึง การพัฒ นาครู เพื่ อให๎ ส อดคล๎ อ ง
กับ ความก๎าวหน๎ า ในอาชี พ ตลอดจนพัฒ นา ระบบข๎ อมู ล สารสนเทศของผู๎ เรียนเป็น รายบุค คล
ตั้งแตํ ร ะดับ ปฐมวัย จนจบการศึ กษาขั้น พื้นฐาน ที่ส ามารถเชื่ อมโยงกับหนํว ยงานที่เ กี่ยวข๎ อง
นาไปสูํ การพัฒ นาฐานข๎อ มู ล ประชากรด๎ านการศึ ก ษาของประเทศ
มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ
ตัวบํงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบํงชี้ที่ 2 การพัฒนาสูํองค์การแหํงการเรียนรู๎
ตัวบํงชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหาร และการจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ
ตัวบํงชี้ที่ 1 การบริหารงานด๎านวิชาการ
ตัวบํงชี้ที่ 2 การบริหารงานด๎านงบประมาณ
ตัวบํงชี้ที่ 3 การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล
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ตัวบํงชี้ที่ 4 การบริหารงานด๎านการบริหารทั่วไป
ตัวบํงชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอยํางได๎
ตัวบํงชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 3 ผู๎เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
ตัวบํงชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทําเทียมกัน
ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู๎ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ตัวบํงชี้ที่ 5 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ๎างในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ
ตัวบํงชี้ที่ 6 ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัด
การศึกษา รวมทั้งการให๎บริการ
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สํวนที่ 4

การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบบริหารจัดการสานักงาน (งบประจา)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

โครงการ
คําใช๎จํายประชุมคณะบุคคล
คําอาหารทาการนอกเวลา
คําเบี้ยเลี้ยงพาหนะเขต
คําซํอมพาหนะ วัสดุยานพาหนะ
กาจัดขยะมูลฝอย
ซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง
ซํอมบารุงเครื่องปรับอากาศ
คําวัสดุสานักงาน
คําวัสดุน้ามันเชื่อเพลิงและหลํอลื่น
คําน้าดื่มบุคลากรในสานักงาน
คําถํายเอกสาร
คําไฟฟูา
คําน้าประปา
คําโทรศัพท์
คําไปรษณีย์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
(จ๎างบุคลากร)
เพิ่มประสิทธิภาพบริหารการศึกษา
รวม

จานวนงบประมาณ
50,000
75,000
500,000
20,000
2,720
120,000
300,000
120,000
21,000
130,000
670,000
9,500
130,000
650,000
1,480,800
720,980
5,000,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

หน๎า 98

งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการ
จานวนงบประมาณ
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
620,000
นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของ
270,000
ประเทศ
นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
820,000
นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มี
260,000
คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
250,000
สิ่งแวดล๎อม
นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
780,000
รวม 6 นโยบาย จานวน 48 โครงการ
3,000,000
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของมนุษย์และของชาติ
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ผูร๎ บั ผิดชอบ
ที่
1 โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการกลุํมงานนิเทศ ติดตาม กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
และประเมินผลการศึกษา สพป.กส.3
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
2 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการนิเทศของ
กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ศึกษานิเทศก์ สพป.กส.3
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
3 โครงการสํงเสริม สนับสนุน กากับ ติดตามดูแลและ
กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
4 โครงการเหลียวหลัง แลหน๎า เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

จานวนเงิน
(บาท)
90,000
70,000
80,000
80,000

5

โครงการสํงเสริมการดาเนินงานกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน : กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา

กลุํมสํงเสริมการจัด
การศึกษา

(งบ สพฐ.)

6

โครงการแขํงขันกีฬานักเรียนต๎านยาเสพติด สานักงาน กลุํมสํงเสริมการจัด
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์เขต 3
การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 15
รวมงบประมาณ นโยบายที่ 1

300,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

620,000
หน๎า 99

นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิม่ ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ผูร๎ บั ผิดชอบ
ที่
1 โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนางานประกันคุณภาพ กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
สถานศึกษา
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
2 โครงการคณิตคิดเป็นคิดเร็ว ชั้น ป.1 ด๎วยสื่อตาม
กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
แนวคิดมอนเตสซอรี่
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
3 โครงการอํานออกเขียนได๎ ชั้น ป.1 ด๎วยสื่อตามแนวคิด กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
มอนเตสซอรี่
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
4 โครงการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา
กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
2562 ระดับชาติ และรางวัลทรงคุณคํา OBEC
ประเมินผลการจัด
AWARDS ปีการศึกษา 2562
การศึกษา
รวมงบประมาณ นโยบายที่ 2

โครงการสํงเสริมการอํานตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

50,000
40,000
100,000

270,000

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ผูร๎ บั ผิดชอบ
ที่
1 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
2 โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรู๎เชิงรุก (Active กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
Learning)
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
3 โครงการอบรมครูพัฒนาสื่อสํงเสริมการเรียนรู๎
กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ภาษาไทยด๎วยเทคนิคกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์
ประเมินผลการจัด
5W 1H
การศึกษา
4 โครงการแขํงขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์
กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแหํงชาติ
ประเมินผลการจัด
ปี 2563
การศึกษา
5

จานวนเงิน
(บาท)
80,000

กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

จานวนเงิน
(บาท)
30,000
30,000
50,000
30,000

30,000

หน๎า 100

ลาดับ
ชื่อโครงการ
ที่
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติครูภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 และขยายผลตาม
โครงการ Boot Camp ปีการศึกษา 2563
7 โครงการสร๎างประสบการณ์อาชีพ (Work
Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
8
9
10
11
12
13
14

15

ผูร๎ บั ผิดชอบ

กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูแนะแนว ปีการศึกษา กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
2563
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
โครงการสํงเสริม พัฒนา ออกแบบการเรียนรู๎และสร๎าง กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
เครื่องมือประเมินสมรรถนะผู๎เรียน
ประเมินผลการจัด
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษา
โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพครูด๎านการจัดการ กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
เรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ตามแนว
ประเมินผลการจัด
ทางการวิจัยแบบมีสํวนรํวม
การศึกษา
โครงการวิจัย การพัฒนาการทักษะการคิดคานวณของ กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
นักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประเมินผลการจัด
กาฬสินธุ์ เขต 3
การศึกษา
โครงการวิจัยในชั้นเรียน
กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
โครงการ Open House 2019 “คนดี ศรีกาฬสินธุ์” กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
สพป.กส.3
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู กลุํมพัฒนาครูและ
และบุคลากรเพื่อเป็นแบบอยํางด๎านคุณธรรม
บุคลากรทางการศึกษา
และจริยธรรม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับ กลุํมพัฒนาครูและ
ประถมศึกษา) เรื่อง การยกระดับคุณภาพด๎วยการ
บุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาครูผู๎สอนวิทยาการคานวณ (Coding) ด๎วย
ทักษะกระบวนการ คิดชั้นสูงเชิงระบบแบบ GPAS
5Steps ด๎วยกระบวนการเรียนรู๎แบบ
ผู๎เรียนสร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง Active Learning

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

จานวนเงิน
(บาท)
50,000
30,000
25,000
50,000
20,000
20,000
50,000
25,000
90,000

(งบ สพฐ.)

หน๎า 101

ลาดับ
ชื่อโครงการ
ที่
16 โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับ
ผู๎บริหาร และบุคลากรภายในสานักงานเขต พื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เพื่อให๎
หนํวยงานพร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง
ของโลก
17 โครงการ The 21ST Century English Teachers
and National English Framework
18
19

ผูร๎ บั ผิดชอบ
กลุํมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

จานวนเงิน
(บาท)
100,000

กลุํมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

(งบ สพฐ.)

โครงการผู๎นาการเปลี่ยนแปลงและองค์กรแหํงการ
กลุํมพัฒนาครูและ
เรียนรู๎เพื่อเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา
ผู๎บริหาร
โครงการอบรมสัมมนาเครือขํายคณะกรรมการสืบสวน กลุํมกฎหมายและคดี
สอบสวน วินัยข๎าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 3 รุํนที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

100,000

รวมงบประมาณนโยบายที่ 3

90,000

820,000

นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มคี ุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลือ่ ม
ล้าทางการศึกษา
ลาดับ
จานวนเงิน
ชื่อโครงการ
ผูร๎ บั ผิดชอบ
ที่
(บาท)
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
30,000
ปีงบประมาณ 2563
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ด๎วยเทคโนโลยีดิจิทัล กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
30,000
(Digital Technology)
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร๎าง VDO จาก กลุํมพัฒนาครูและ
100,000
ภาพนิ่งเพื่อการนาเสนอผลงานและการ
บุคลากรทางการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ ”
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรจัดทา กลุํมสํงเสริมการศึกษา
100,000
ข๎อมูลสารสนเทศ
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

หน๎า 102

ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการ

ผูร๎ บั ผิดชอบ

รวมงบประมาณนโยบายที่ 4
นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล๎อม
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ผู๎รับผิดชอบ
ที่
1 โครงการจัดการเรียนรู๎บูรณาการการคิด เป็นมิตรกับ กลุํมนิเทศ ติดตาม และ
สิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเมินผลการจัด
เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
การศึกษา
2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พ.ร.บ.การ กลุํมบริหารงานการเงิน
จัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และสินทรัพย์
3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะใน
สถานศึกษาเพื่อเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล๎อมสูํการปฏิบัติที่ยั่งยืน
รวมงบประมาณนโยบายที่ 5

กลุํมสํงเสริมการจัด
การศึกษา

จานวนเงิน
(บาท)
260,000

จานวนเงิน
(บาท)
50,000
100,000
100,000
250,000

นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ลาดับ
ชื่อโครงการ
ผูร๎ บั ผิดชอบ
ที่
1 โครงการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของหนํวย หนํวยตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน

จานวนเงิน
(บาท)
100,000

2

โครงการประชุมผู๎บริหารสถานศึกษา

กลุํมอานวยการ

300,000

3

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

กลุํมอานวยการ

50,000

4

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการ
ประเมินการดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
โครงการประชุมคณะผู๎บริหาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ผํานระบบ Video Conference ในรายการ “พุธเช๎า
ขําว สพฐ.”
โครงการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์

กลุํมอานวยการ

50,000

กลุํมอานวยการ

100,000

กลุํมสํงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

10,000

5
6

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

หน๎า 103

ลาดับ
ชื่อโครงการ
ที่
7 โครงการ “หนึ่งใจ..ให๎ธรรมะสัญจร”เพื่อเสริมสร๎าง
คุณธรรม จริยธรรม น๎อมนา ศาสตร์พระราชา สูํการ
พัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหมํ
ในศตวรรษที่ 21”The role of new generation
youth in the 21st Century.
8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของ
กลุํมสถานศึกษา
9

10

โครงการประชุมปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้ง
งบประมาณงบลงทุน คําครุภัณฑ์และสิ่งกํอสร๎าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 3
โครงการติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย และการ
ประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผูร๎ บั ผิดชอบ
กลุํมสํงเสริมการจัด
การศึกษา

จานวนเงิน
(บาท)
10,000

กลุํมนโยบายและแผน

50,000

กลุํมนโยบายและแผน

50,000

กลุํมนโยบายและแผน

60,000

รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 6

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

780,000

หน๎า 104

รายละเอียดงาน/โครงการ ตามประเด็นนโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของมนุษย์และของชาติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
1 โครงการการจัดทาแผนปฏิบัติ
การกลุํมงานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา สพป.กส.3

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

เพื่อให๎กลุํมงานนิเทศ
ติดตามและประเมินผล
การศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 3 มีกรอบและ
แนวทางใช๎ในการบริหาร
จัดการศึกษาที่ทันสมัย
สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของพื้นที่
และนโยบายของ
หนํวยเหนือ

1. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา 2563 โดยมี
ผู๎เข๎ารํวมประชุม จานวน
20 คน เป็นเวลา 2 วัน
2. จัดทาเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา 2563 จานวน
20 เลํม
3. กลุํมงานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการศึกษา
มีแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา 2563 เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัด
การศึกษา ได๎สอดคล๎อง
กับความต๎องการของพื้นที่
และนโยบายของหนํวย
เหนืออยํางมีประสิทธิภาพ

1. ร๎อยละ 100 มีแผนปฏิบัติ
การประจาปีการศึกษา 2563
ของกลุํมงานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา มี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
และจุดเน๎นที่ครอบคลุมภารกิจ
การจัดการศึกษาที่ตอบสนอง
ตํอนโยบายของหนํวยเหนือ
2. ร๎อยละ 80 โครงการ/
กิจกรรม ที่บรรจุในแผนปฏิบัติ
การประจาปีการศึกษา 2563
ของกลุํมงานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา มีความ
สอดคล๎องกับกลยุทธ์ของ
สพป.กส.3
3. ร๎อยละ 80 โครงการที่จัดทา
ขึ้นสามารถนาไปพัฒนา
คุณภาพของผู๎เรียน และ
สถานศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

90,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

มิ.ย.-ก.ย.63 กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

6

1

10

1

1

หน๎า 105

นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของมนุษย์และของชาติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
2 โครงการ การพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการนิเทศของ
ศึกษานิเทศก์ สพป.กส.3

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของศึกษานิเทศก์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ตาม
มาตรฐานความรู๎ และ
ประสบการณ์วิชาชีพ
ของศึกษานิเทศก์
2. เพื่อให๎บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได๎
อยํางมีประสิทธิผลสูงขึ้น
3. เพื่อให๎บุคลากร
สามารถนาความรู๎ที่ได๎รับ
ไปปรับใช๎ในการทางาน
ซึ่งจะเป็นผลดีตํอองค์กร

1. ศึกษานิเทศก์ทุกคน
ได๎รับการพัฒนาศาสตร์
ความรู๎การนิเทศแนวใหมํ
ตามมาตรฐานความรู๎ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของ
ศึกษานิเทศก์
2. เพื่อให๎บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได๎
อยํางมีประสิทธิผลสูงขึ้น
3. เพื่อให๎บุคลากร
สามารถนาความรู๎ที่ได๎รับ
ไปปรับใช๎ในการทางานซึ่ง
จะเป็นผลดีตํอองค์กร

1. ร๎อยละ 100 ศึกษานิเทศก์
ได๎เข๎ารับอบรมการพัฒนา
ศาสตร์ความรู๎การนิเทศแนว
ใหมํตามมาตรฐานความรู๎ และ
ประสบการณ์วิชาชีพของ
ศึกษานิเทศก์
2. ร๎อยละ 100 ของบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิผลสูงขึ้น
3. ร๎อยละ 100 ของบุคลากร
สามารถนาความรู๎ที่ได๎รับไป
ปรับใช๎ในการทางานซึ่งจะเป็น
ผลดีตํอองค์กร

70,000

ต.ค.62 –
ก.ย.63

กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

6

1

10

1

1

หน๎า 106

นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของมนุษย์และของชาติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
3. โครงการสํงเสริม สนับสนุน
กากับ ติดตามดูแลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

เพื่อนิเทศ ติดตามการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการ
ดาเนินงานตามนโยบาย
ของ รัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ
และ สพฐ.สูํการปฏิบัติ
ของสถานศึกษา โดยใช๎
กระบวนการนิเทศแบบ
บูรณาการ

1. โรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ได๎รับการนิเทศ ติดตาม การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามจุดเน๎นนโยบาย
ของรัฐบาลระทรวง
ศึกษาธิการ และสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยํางเป็นระบบและ
ตํอเนื่อง
2. ผู๎บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ได๎รับการ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน รํวมมือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามจุดเน๎น
นโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ และ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
พื้นที่ได๎มาตรฐาน บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเปูาหมาย
ตามที่กาหนดไว๎

1. ร๎อยละ 100 โรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 3 ได๎รับการนิเทศ ติดตาม
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามจุดเน๎นนโยบาย
ของรัฐบาล ระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางเป็น
ระบบและตํอเนื่อง
2. ร๎อยละ 80 ผู๎บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ได๎รับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน รํวมมือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามจุดเน๎น
นโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ และ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
ได๎มาตรฐาน บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายตามที่กาหนดไว๎

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

งบประมาณ ระยะเวลา
(หนํวย : บาท) (ระบุเดือน)
80,000

1 ต.ค.62 –
30 ก.ย.63

กลุํมที่
รับผิดชอบ
กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

6

1

10

1

1

หน๎า 107

นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของมนุษย์และของชาติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
4. โครงการ เหลียวหลัง แลหน๎า
เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อถอดบทเรียนการ
ดาเนินงานจากการ
ดาเนินงานโครงการการ
ขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาแบบ
บูรณาการโดยใช๎ภูไท
โมเดล
2. เพื่อมองงานและวาง
ยุทธศาสตร์แผนการ
ดาเนินงานการขับเคลื่อน
งานโครงการการ
ขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาแบบ
บูรณาการโดยใช๎ภูไท
โมเดล

1. ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง
รํวมกันถอดบทเรียนการ
ดาเนินงานจากการ
ดาเนินงานโครงการการ
ขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาแบบ
บูรณาการโดยใช๎ภูไท
โมเดล จานวน 50 คน
2. ได๎บทเรียนผลการ
ดาเนินงานการขับเคลื่อน
งานโครงการการ
ขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาแบบ
บูรณาการโดยใช๎ภูไท
โมเดลและรํวมกันวาง
ยุทธศาสตร์แผนการ
ดาเนินงานในรอบปีตํอไป

1. ร๎อยละ 80 รํวมกันถอด
บทเรียนการดาเนินงานจาก
การดาเนินงานโครงการการ
ขับเคลื่อน
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาแบบบูรณาการโดย
ใช๎ภูไทโมเดล
2. ร๎อยละ 80 มีนาบทเรียน
จากผลการดาเนินงานการ
ขับเคลื่อนงานโครงการการ
ขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาแบบบูรณา
การโดยใช๎ภูไทโมเดลและ
วางแผนยุทธศาสตร์การ
ดาเนินงานในรอบปีตํอไป

80,000

พ.ย.62มี.ค.63

กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

6

1

10

1

1

หน๎า 108

นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของมนุษย์และของชาติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
5. โครงการสํงเสริมการ
ดาเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
: กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ใน
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1.เพื่อเสริมสร๎างความรู๎
ความเข๎าใจเกีย่ วกับการ
ดาเนินงานกิจกรรม
ลูกเสือให๎แกํบุคลากร
ทางการลูกเสือของ
สถานศึกษา
2. เพื่อสํงเสริม สนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือใน
สถานศึกษาให๎เป็นไป
ตามหลักสูตร

3.1 เชิงปริมาณ
ผู๎อานวยการโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 199
โรงเรียนๆ ละ 1 คน
จานวน 199 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ลูกเสือผํานการ
ฝึกอบรม มีกระบวนการ
ลูกเสือที่ถูกต๎อง มี
คุณลักษณะและคุณสมบัติ
ที่พึงประสงค์

1. ร๎อยละ 100 ของผู๎บริหาร
โรงเรียน มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี
2. ร๎อยละ 100 ของลูกเสือที่
เข๎ารับการอบรม ผํานการ
ฝึกอบรม และมีกระบวนการ
ลูกเสือที่ถูกต๎อง มีคุณลักษณะ
และคุณสมบัตรที่พึงประสงค์

174,000
(งบจาก สพฐ.)

1 ตุลาคม
2562 – 30
กันยายน
2563

กลุํมสํงเสริม
การจัด
การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

6

1

10

1

3

หน๎า 109

นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของมนุษย์และของชาติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
6. โครงการแขํงขันกีฬานักเรียน
ต๎านภัยยาเสพติด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ประจาปี
งบประมาณ 2563 ครั้งที่ 15

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
1.เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
นักเรียนในด๎านการออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ
พลานามัย ด๎านคุณธรรม
จริยธรรมการมีระเบียบ
วินัย รู๎จกั หน๎าที่ มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และ
ทางานรํวมกันเป็นหมูํ
คณะ
2.เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
ให๎นักเรียนให๎ได๎รับการ
พัฒนาตนเองด๎านกีฬา
อยํางถูกวิธแี ละเรียนรู๎
ทักษะอยํางถูกหลักการ
และพัฒนาทักษะ
ทางด๎านกีฬา เพื่อมุํงสูํ
ความเป็นเลิศ
3.เพื่อสํงเสริมการใช๎เวลา
วํางให๎เป็นประโยชน์และ
ปูองกันการใช๎สารเสพติด

เปูาหมาย
ของโครงการ
1.นักเรียนในสังกัด
จานวน 199 โรงเรียน
2.โรงเรียนในสังกัด
จานวน 199 โรงเรียน

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

1.ร๎อยละ 100 ของนักเรียนที่
เข๎ารํวมแขํงขันได๎ออกกาลัง
กายและเลํนกีฬาอยํางตํอเนื่อง
ทาให๎สุขภาพพลานามัย
แข็งแรงสมบูรณ์ มีสมรรถภาพ
รํางกายที่ดี
2.ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่
เข๎ารํวมแขํงขันได๎เรียนรู๎กฎ
กติกาใหมํๆ และการพัฒนา
ทักษะที่ถูกต๎อง
3.ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่
เข๎ารํวมมีคุณธรรม จริยธรรม รู๎
แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย มีวินยั
สามารถปฏิบัติตามกฎ กติกา
ของชนิดกีฬา และกติกาของ
สังคมได๎
4. ร๎อยละ 80 ของนักเรียนที่
เข๎ารํวม ได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์ ปูองกันการทะเลาะ
วิวาทและไมํข๎องเกี่ยวยาเสพ
ติด

300,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

ต.ค.62ก.พ. 63

กลุํมสํงเสริม
การจัด
การศึกษา

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

1

5

1

3

หน๎า 110

นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิม่ ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
1. โครงการประชุมปฏิบัติการ
พัฒนางานประกันคุณภาพ
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อสื่อสารสร๎าง
ความเข๎าใจการจัดทา
ข๎อมูลสารสนเทศการ
ประเมินภายนอกแนว
ใหมํ กับครู ผู๎อานวยการ
โรงเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาในการ
เตรียมความพร๎อมรับ
การประเมินรอบสี่
2. เพื่อปฏิบัติการนิเทศ
ติดตามและประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาที่
พร๎อมรับการประเมิน
รอบสี่

1. สถานศึกษาจัดทา
มาตรฐานการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
(SAR) และสารสนเทศอื่น
ให๎พร๎อมรับการนิเทศ
ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมิน ระดับคุณภาพดี
เลิศถึงยอดเยี่ยม
2. ผู๎บริหารสถานศึกษา
ครู แลบุคลการทาง
การศึกษาที่เข๎ารํวม
ประชุมปฏิบัติการ มีความ
พึงพอใจกิจกรรมในระดับ
มากถึงมากที่สุด
3. สถานศึกษา ร๎อยละ
100 มีความพร๎อมรับการ
ประเมินภายภายในและ
และภายนอก

ร๎อยละ 80 ของสถานศึกษา
ขับเคลื่อนกระบวนการเตรียม
ความพร๎อมรับการประเมิน
รอบสี่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

80,000

ธ.ค.62 –
ก.ย.63

กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

1

10

2

2

หน๎า 111

นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิม่ ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
2. โครงการคณิตคิดเป็นคิดเร็ว
ชั้น ป.1 ด๎วยสื่อตามแนวคิดมอน
เตสซอรี่

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1. ครูผู๎สอน มีความรู๎
ความเข๎าใจ และสามารถ
จัดการเรียนการสอนด๎วย
สื่อ ตามแนวคิด
มอนเตสซอรี่ได๎
2. นักเรียนได๎รับการฝึก
ทักษะกระบวนการคิด
และมีเทคนิคการคิดเลข
ได๎อยํางรวดเร็ว และคิด
ได๎อยํางถูกต๎อง
3. สํงเสริมกระตุ๎นให๎
นักเรียนมีความ
กระตือรือร๎น ใฝุรู๎ ใฝุ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์สูงขึ้น
5. นักเรียนนาความรู๎ไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประ
จาวันได๎ถูกต๎อง

1. โรงเรียนในสังกัดที่รํวม
โครงการ 21 โรงเรียน
2. ครูผู๎สอนชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนละ 1 คน
รวม 21 คน
3. นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวคิด
มอนเตสซอรี่ อยํางน๎อย 1
ครั้ง
4. ครูผู๎สอน มีความรู๎
ความเข๎าใจ และสามารถ
จัดการเรียนการสอนด๎วย
สื่อ ตามแนวคิด
มอนเตสซอรี่ได๎
5. นักเรียนคิดเลขเป็น คิด
เป็นร๎อยละ 100 ของ
จานวนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
6. นักเรียนคิดเลขได๎เร็ว
คิดเป็นร๎อยละ 70 ของ
จานวนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1

1. ร๎อยละ 80 ของครูผู๎สอน
สามารถนาสื่อตามแนวคิดมอน
เตสซอรี่ สูํการเรียนการสอนใน
ห๎องเรียน
2. ร๎อยละ 1000 ความพึง
พอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ประกอบด๎วย ผูบ๎ ริหาร
โรงเรียน ครูผู๎สอนและนักเรียน

50,000

เม.ย.-ส.ค.
63

กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

1

10

2

2

หน๎า 112

นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิม่ ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
3. โครงการอํานออกเขียนได๎
ชั้น ป.1 ด๎วยสื่อตามแนวคิดมอน
เตสซอรี่

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อให๎ครูผู๎สอนได๎
ตระหนักเห็นความสาคัญ
และรับผิดชอบในการ
เรํงรัดให๎นักเรียนอําน
ออกเขียนได๎และสือ่ สาร
ได๎อยํางยั่งยืน
2. เพื่อให๎นักเรียนทุกคน
สามารถอํานออกเขียนได๎
ตามนโยบายของรัฐบาล
โดยผําน กระบวนการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ

1. โรงเรียนในสังกัดที่รํวม
โครงการ 21 โรงเรียน
2. ครูผู๎สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนละ 1 คน รวม 21
คน
3. นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวคิด
มอนเตสซอรี่ อยํางน๎อย 1
ครั้ง
4. ครูผู๎สอน ชั้น ป.1 ทุก
คน มีความรู๎ ความเข๎าใจ
และสามารถจัดการเรียน
การสอนด๎วยสื่อ
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่
ได๎
5. นักเรียนอํานออกเขียน
ได๎ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 70
ของจานวนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1

1. ร๎อยละ 100 ของครูผู๎สอน
สามารถนาสื่อตามแนวคิดมอน
เตสซอรี่ สูํการเรียนการสอนใน
ห๎องเรียน
2. ร๎อยละ 100 มีความพึง
พอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ประกอบด๎วย ผูบ๎ ริหาร
โรงเรียน ครูผู๎สอนและนักเรียน

40,000

เม.ย.-ส.ค.
63

กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

1

10

2

2

หน๎า 113

นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิม่ ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
4. โครงการงานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ และรางวัลทรงคุณคํา
OBEC AWARDS ปีการศึกษา
2562

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อเป็นตัวแทนเข๎า
รํวมแขํงขันกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อคัดเลือก
สถานศึกษา/ผู๎บริหาร/
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รํวมแขํงขัน
ประกวดรางวัล
ทรงคุณคํา สพฐ. (OBEC
AWORDS) ในระดับเขต
พื้นที่ ระดับภาค และ
ระดับชาติ

1. นักเรียนที่เป็นตัวแทน
ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เข๎ารํวม
กิจกรรมการแขํงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
16 กลุํมสาระ จานวน
115 กิจกรรมหลัก รวม
ทั้งหมด 281 รายการ
2. สถานศึกษา/ผู๎บริหาร/
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รํวมแขํงขันประกวด
รางวัลทรงคุณคํา สพฐ.
(OBEC AWORDS) ใน
ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค
และระดับชาติ จานวน
100 คน
3. สํงเสริม สนับสนุนให๎
นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรม
การแขํงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 ที่จังหวัด
ศรีสะเกษ อยํางเต็ม
ศักยภาพ
4. นักเรียนที่เข๎ารํวม

1. ร๎อยละ 50 ของตัวแทน
นักเรียนที่ได๎รับเหรียญทอง
จากการเข๎ารํวมแขํงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 จังหวัด
ศรีสะเกษ
2. ร๎อยละ 80 ความพึงพอใจ
ของนักเรียน ครู ผู๎บริหาร และ
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 ที่จังหวัดศรี
สะเกษ
3. ร๎อยละ 50 ของ
สถานศึกษา/ผู๎บริหาร/ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ได๎รับ
รางวัลจากการเข๎ารํวมแขํงขัน
ประกวดรางวัลทรงคุณคํา
สพฐ. (OBEC AWORDS) ใน
ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และ
ระดับชาติ
4. ร๎อยละ 80 ความพึงพอใจ
ของผู๎บริหาร/ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จากการเข๎ารํวม

100,000

พ.ย. 62มี.ค.63

กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

2

10

2

2

หน๎า 114

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

กิจกรรมทุกคนได๎รับการ
พัฒนาตํอยอดความรู๎
ทักษะ ความคิดสร๎างสรรค์
ด๎านศิลปหัตถกรรม ด๎าน
วิชาการ/วิชาชีพ/ ด๎าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
ได๎แสดงออกซึ่ง
ความสามารถจนเป็นที่
ยอมรับ
5. ผู๎บริหาร/ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ได๎รับการพัฒนาตํอยอด
ความรู๎ ทักษะและ
สามารถนาแนวทางไป
พัฒนานักเรียน พัฒนา
สถานศึกษาและพัฒนา
ตนเองได๎

แขํงขันประกวดรางวัล
ทรงคุณคํา สพฐ. (OBEC
AWORDS) ในระดับเขตพื้นที่
ระดับภาค และระดับชาติ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

หน๎า 115

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรมหลัก
1. โครงการพัฒนา
การจัดการศึกษาปฐมวัย

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

1. เพื่อสร๎างความเข๎าใจ ครูปฐมวัย โรงเรียนที่เปิด
เรื่อง การนาหลักสูตร
สอนในระดับชั้นปฐมวัยใน
การศึกษาปฐมวัย
สังกัด จานวน 100 คน
พุทธศักราช 2560 ไปสูํ
การปฏิบัติในห๎องเรียน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ให๎เกิดความมั่นใจ มี
ความพร๎อมและสามารถ
นาไปสูํการปฏิบัติได๎จริง
ในห๎องเรียนปฐมวัย

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

1. ผู๎บริหารโรงเรียนมีการ
สํงเสริมสนับสนุนให๎ครูปฐมวัย
จัดกิจกรรมให๎เด็กมีคุณภาพ
2. ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช
2560
3. ครูและเด็กมีเจตคติที่ดีตํอ
การเรียนรู๎
4. เด็กปฐมวัยมีความสามารถ
พื้นฐาน ได๎แกํ ด๎านการเรียนรู๎
ด๎านภาษา ด๎านสังคม ด๎านการ
เคลื่อนไหวและทักษะการรับรู๎
ของประสาทสัมผัส มีความ
พร๎อมที่จะเรียนในระดับที่
สูงขึ้น

30,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

พ.ค.-ต.ค.63 กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

1

10

3

3

หน๎า 116

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรมหลัก
2. โครงการพัฒนา
การจัดกิจกรรมเรียนรู๎
เชิงรุก (Active Learning)
ที่สํงเสริมสมรรถนะสาคัญของ
ผู๎เรียนและทักษะทีจ่ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อสร๎างความรู๎
ความเข๎าใจในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาที่
เน๎นสมรรถนะสาคัญของ
ผู๎เรียน
2. เพื่อศึกษา
ความสามารถในการ
ออกแบบหนํวยการ
เรียนรู๎ของครู ด๎วย
การศึกษาบทเรียน
(Lesson Study)
3. เพื่อศึกษาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎วย
กระบวนการชุมชนแหํง
การเรียนรู๎
(Professional
Learning Community)
4. เพื่อพัฒนา
สมรรถนะของครูในการ
จัดการเรียนรู๎เชิงรุก
(Active Learning) ที่
เน๎นทักษะการคิดและ
ปฏิบัติจริงด๎วยรูปแบบ
การสอนแบบรํวมมือ
5 ขั้น (Co 5 Step) และ

1. ศึกษานิเทศก์และครูมี
ความรู๎ความเข๎าใจในการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่เน๎น
สมรรถนะสาคัญของ
ผู๎เรียน การจัดการเรียนรู๎
เชิงรุก(Active Learning)
กระบวนการ PLC
รูปแบบการสอนแบบ
รํวมมือ 5 ขั้น
(Co 5 Step)และPBL
2. ครูผู๎สอนวิทยาศาสตร์
มีความรู๎ความเข๎าใจใน
การออกแบบหนํวยการ
เรียนรู๎การศึกษาบทเรียน
(Lesson Study) รูปแบบ
การสอนแบบรํวมมือ 5
ขั้น (Co 5 Step)และPBL
3. ผู๎บริหารโรงเรียน ครู
วิชาการ ครูผู๎สอน
วิทยาศาสตร์มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎วย
กระบวนการ PLC
4. ครูผู๎สอนวิทยาศาสตร์
จัดทาแผนการจัดการ

1. ร๎อยละ 100 ศึกษานิเทศก์
ได๎รับการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะการนิเทศการศึกษา
2. ร๎อยละ 100 ครูผู๎สอนมี
ความรู๎ความเข๎าใจในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู๎เชิงรุก
(Active Learning)และจัดทา
แผนการเรียนรู๎แบบรํวมมือ
Co5Step
3. ร๎อยละ 100 ครูได๎รับการ
นิเทศ การชี้แนะเกีย่ วกับ
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เชิง
รุก (Active Learning)
Co5Step

30,000

ต.ค. 62ม.ค. 63

กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

1

10

3

3

หน๎า 117

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

PBL
5. เพื่อนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการเรียนรู๎เชิงรุก
(Active Learning)

เรียนรู๎เชิงรุก(Active
Learning) 1 หนํวยการ
เรียนรู๎
5. โรงเรียนแกนนา
เครือขํายจานวน 10 โรง
ได๎รับการนิเทศ ติดตามฯ
6. ศึกษานิเทศก์สามารถ
ชี้แนะ ให๎คาปรึกษาแกํครู
ในการการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่เน๎น
สมรรถนะสาคัญของ
ผู๎เรียน การจัดการเรียนรู๎
เชิงรุก(Active Learning)
กระบวนการ PLC
รูปแบบการสอนแบบ
รํวมมือ 5 ขั้น (Co 5
Step)และPBLอยํางมี
ประสิทธิภาพ
7. ครูผู๎สอนวิทยาศาสตร์
สามาจัดทาหนํวยการ
เรียนรู๎ด๎วยรูปแบบการ
สอนแบบรํวมมือ
5 ขั้น (Co 5 Step)และ
PBL อยํางมีคุณภาพ
8. ผู๎บริหารโรงเรียน ครู
วิชาการ และครูผู๎สอน 4
สาระหลักสามารถจัดการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

หน๎า 118

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ด๎วยกระบวนการ PLC
อยํางมีประสิทธิภาพ
9. ครูผู๎สอนวิทยาศาสตร์
จัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู๎เชิงรุก(Active
Learning) อยํางมี
คุณภาพ
10. โรงเรียนแกนนา
เครือขํายได๎รับการนิเทศ
ติดตามฯ การศึกษา
บทเรียน(Lesson Study)
กระบวนการPLC รูปแบบ
การสอนแบบรํวมมือ(Co
5 Step) และ PBL อยํางมี
คุณภาพ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

หน๎า 119

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรมหลัก
3. โครงการอบรมครูพัฒนาสื่อ
สํงเสริมการเรียนรู๎ภาษาไทยด๎วย
เทคนิคกระบวนการคิดเชิง
วิเคราะห์ 5W 1H

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1. เพื่ออบรมครู
ภาษาไทยสร๎างและ
พัฒนาสื่อสํงเสริมการ
เรียนรู๎ด๎วยเทคนิค
กระบวนการคิดเชิง
วิเคราะห์ 5W 1H
2. เพื่อสร๎างและพัฒนา
สื่อภาษาไทยด๎วยวิธี
วิการวิจัยในชั้นเรียน
3. เพื่อสํงเสริมครู
ภาษาไทยจัดกิจกรรม
การสอนด๎วยเทคนิค
กระบวนการที่
หลากหลาย
4. เพื่อยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู๎
ภาษาไทยให๎สูงขึ้น

1. ครูภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ครูสอนวรรณคดีและ
วรรณกรรมชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
สร๎างและพัฒนาสื่อการ
สอนภาษาไทยได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
2. ครูภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ครูสอนวรรณคดีและ
วรรณกรรมชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล
3. ครูภาษาไทยที่เข๎า
รํวมกิจกรรม ร๎อยละ 100
พัฒนาสื่อสํงเสริมการสอน
ภาษาไทยด๎วยเทคนิค
กระบวนการคิดเชิง
วิเคราะห์ 5W 1H ได๎
สาเร็จ
4. ครูภาษาไทยที่เข๎า

ร๎อยละ 100 สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 มีผลการ
ประเมินคุณภาพการอําน การ
เขียน และวรรณคดี
วรรณกรรมสูงขึ้น

50,000

ม.ค.– ก.ย.
63

กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

1

10

3

3

หน๎า 120

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

รํวมกิจกรรม ร๎อยละ 100
ใช๎สื่อสํงเสริมการสอน
ภาษาไทยด๎วยเทคนิค
กระบวนการคิดเชิง
วิเคราะห์ 5W 1H ได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ
5. นักเรียน ร๎อยละ 100
มีความพึงพอใจการจัด
กิจกรรมการสอนของครู
ในระดับมาก – มากที่สุด

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

หน๎า 121

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรมหลัก
4. โครงการ แขํงขันทักษะ
ภาษาไทยในโครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วัน
ภาษาไทยแหํงชาติ
ปี 2563

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อให๎นักเรียนเกิด
ความตระหนัก เห็น
ความสาคัญที่จะรํวมมือ
รํวมใจกัน ทานุบารุง
สํงเสริม และอนุรักษ์
ภาษาไทย
2. เพื่อพัฒนาทักษะ
และความสามารถด๎าน
ภาษาไทยและคัดเลือก
ผลงานดีเดํนรับการ
ประเมินระดับประเทศ
3. เพื่อเผยแพรํผลงาน
และกิจกรรมด๎าน
ภาษาไทย ตามโครงการ
รักษ์ภาษาไทย เนื่องใน
วันภาษาไทยแหํงชาติ
ปี 2563
4. เพื่อยกยํองเชิดชู
เกียรติศึกษานิเทศก์ และ
ครูที่รับผิดชอบด๎าน
ภาษาไทย รวมทั้ง
สถานศึกษา
ที่ สํ ง เสริ ม พั ฒ นา ก า ร
เรียนการสอนภาษาไทย
ที่ประสบผลสาเร็จ

1. ศึกษานิเทศก์
ครูผู๎สอนภาษาไทย และ
นักเรียน ร๎อยละ 100
ตระหนักถึงความสาคัญ
ของภาษาไทย รํวมมือรํวม
ใจกัน ทานุบารุง สํงเสริม
อนุรักษ์ภาษาไทย และ
การประเมินคุณภาพด๎าน
ภาษาไทย
2. กิจกรรมการแขํงขัน
ของนักเรียน ร๎อยละ 100
ผํานการประเมินรางวัล
ชนะเลิศระดับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
3. ครูภาษาไทยร๎อยละ
100 สํงผลงานด๎านการ
แตํงคาประพันธ์รํวม
กิจกรรมแขํงขัน
4. นักเรียนมีทักษะและ
ความสามารถด๎าน
ภาษาไทย ผํานการ
คัดเลือกรางวัลชนะเลิศ

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3
มีนักเรียนชนะการประกวด
กิจกรรมการแขํงขันทักษะ
ภาษาไทยในโครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วัน
ภาษาไทยแหํงชาติ ปี 2563
รางวัลเหรียญทอง

30,000

มิ.ย.63

กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

1

10

3

3

หน๎า 122

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

5. โครงการสํงเสริมการอําน
1. เพื่อสํงเสริมครูและ
ตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จ
บุคลากรในสถานศึกษามี
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม นิสยั รักการอําน อํานได๎
ราชกุมารี
ตามเกณฑ์อยํางตํอเนื่อง
และยั่งยืน
2. เพื่อสํงเสริมให๎
นักเรียนมีนิสัยรักการ
อําน อํานได๎ตามเกณฑ์
อยํางตํอเนื่องและยั่งยืน
ดังนี้
2.1 นักเรียนระดับ
ปฐมวัย อํานหนังสือไมํ
น๎อยกวํา 6 เลํมตํอปี
หรือเฉลี่ยวันละ 10 นาที
2.2 นักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
อํานหนังสือไมํน๎อยกวํา
12 เลํมตํอปี หรือเฉลี่ย
วันละ 30 นาที
2.3 นักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
อํานหนังสือไมํน๎อยกวํา
14 เลํมตํอปี หรือเฉลี่ย
วันละ 60 นาที
2.4 นักเรียน

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

1. ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษารักการและ
อํานหนังสือพระราช
นิพนธ์ตามรอยพระจริย
วัตรสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีอยํางตํอเนื่อง
2. ห๎องสมุดโรงเรียน
เป็นแหลํงเรียนรู๎สํงเสริม
การอํานที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน

1. ร๎อยละ 100 ของนักเรียน
ครูและบุคลากรในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
รักการอํานและอํานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ
2. ร๎อยละ 100 ที่หอ๎ งสมุด
โรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎
มาตรฐาน มีคุณภาพด๎าน
บริหารและบริการ

30,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

ต.ค.62-ก.ย. กลุํมนิเทศ
63
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

1

10

3

3

หน๎า 123

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
อํานหนังสือไมํน๎อยกวํา
20 เลํมตํอปี หรือเฉลีย่
วันละ 90 นาที
3. เพื่อพัฒนาห๎องสมุด
โรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎
สํงเสริมการอํานและมี
มาตรฐานด๎านบริการ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

หน๎า 124

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรมหลัก
6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติครู
ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ในศตวรรษที่
21 และขยายผลตามโครงการ
Boot Camp ปีการศึกษา 2563

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

1. เพื่อขยายผล
โครงการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษ (Boot
Camp) ให๎กับครูผู๎สอน
ภาษาอังกฤษทีย่ ังไมํได๎
เข๎ารับการอบรมพัฒนา
ในโครงการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษ (Boot
Camp)ในระดับภูมิภาค
2. เพื่อพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษให๎มีความรู๎
และทักษะในการสอน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษ
ที่ 21
3. เพื่อนิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของครูที่
ผํานการอบรมใน
โครงการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษ (Boot
Camp) และครูที่ผําน
การอบรมจากการขยาย
ผลโครงการ

1. ครูผู๎สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 3 จานวน
200 คน เข๎ารํวมอบรม
และพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
2. ครูผู๎สอนวิชา
ภาษาอังกฤษสังกัด สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 3 จานวน
200 คน มีความรู๎และ
ทักษะในการออกแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎วิชา
ภาษาอังกฤษอยําง
หลากหลาย และ
สอดคล๎องกับตัวชี้วัดใน
หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ.
2551 และกรอบความรู๎
ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานยุโรป (CEFR)
ซึ่งจะสํงผลให๎นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น

1. ร๎อยละ 100 ครู
ภาษาอังกฤษที่ผํานการอบรม
ขยายผลสามารถออกแบบกิจ
กรรรมการเรียนรู๎ได๎ตาม
แนวทาง Boot Camp ได๎
2. ร๎อยละ 100 ของครูผู๎สอน
วิชาภาษาอังกฤษสังกัด สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 3 มีความรู๎และ
ทักษะในการออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูว๎ ิชา
ภาษาอังกฤษอยํางหลากหลาย
และสอดคล๎องกับตัวชีว้ ัดใน
หลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ.
2551 และกรอบความรู๎
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
ยุโรป (CEFR) ซึ่งจะสํงผลให๎
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น

50,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

ส.ค.-ก.ย.63 กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

1

10

3

3

หน๎า 125

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรมหลัก
7. โครงการสร๎างประสบการณ์
อาชีพ (Work Experience) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

1. เพื่อเสริมสร๎างให๎
นักเรียนมีทรรศนะ
มุมมอง และทักษะด๎าน
อาชีพในสถาน
ประกอบการ หนํวยงาน
แหลํงงาน และศูนย์การ
เรียนรู๎ด๎านอาชีพ โดย
นักเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการจะได๎รับการ
พัฒนาทักษะทางด๎าน
อาชีพ ทักษะการทางาน
เบื้องต๎น การเรียนรู๎ และ
เข๎าใจสภาพการทางาน
ในโลกอาชีพจริง
2. เพื่อสร๎าง
ประสบการณ์อาชีพ
ให๎กับนักเรียนในระดับ
พื้นที่ รวมทั้งภาคี
เครือขํายความรํวมมือ
ตํางๆ และสนับสนุนให๎
นักเรียนเรียนอยํางมี
เปูาหมายตรงตามความ
ถนัด

1. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ 3 เข๎ารํวม
โครงการ จานวน
200 คน
2. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
เกิดความตระหนัก รับรู๎
เกี่ยวกับประสบการณ์
อาชีพ และนามา
ประยุกต์ใช๎ในการ
ดารงชีวิตได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

1. ร๎อยละ 100 ของจานวน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ 3
เข๎ารํวมโครงการ
2. ร๎อยละ 100 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เกิดความ
ตระหนัก รับรู๎ เกีย่ วกับ
ประสบการณ์อาชีพ และนามา
ประยุกต์ใช๎ในการดารงชีวิตได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ

30,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

ส.ค.-ต.ค.63 กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

1

10

3

3

หน๎า 126

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรมหลัก
8. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการครูแนะแนว
ปีการศึกษา 2563

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
เพื่อพัฒนาครูแนะ
แนวให๎สามารถจัด
กิจกรรมการแนะแนว
เพื่อการศึกษาตํอและ
การประกอบอาชีพใน
อนาคตได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

เปูาหมาย
ของโครงการ
1. ครูแนะแนวใน
โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 3 จานวน 58 คน
2. ครูแนะแนวใน
โรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 3

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด
ร๎อยละ 100 ของครู
แนะแนวมีทกั ษะและ
ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการแนะแนว
ในโรงเรียน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)
25,000

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

ก.ค.-ก.ย.63 กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

1

10

3

3

หน๎า 127

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรมหลัก
9. โครงการสํงเสริม พัฒนา
ออกแบบการเรียนรู๎และสร๎าง
เครื่องมือประเมินสมรรถนะ
ผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูผู๎สอนมีความรู๎ ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับสมรรถนะ
ผู๎เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และฝึก
ทักษะในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู๎อิง
สมรรถนะและการวัด
ประเมินผลอิงสมรรถนะ

1. ครูผู๎สอนโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 เข๎ารํวม
การพัฒนาศักยภาพใน
การสร๎างเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะผู๎เรียน
ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้ง 199
โรงเรียน
2. ครูผู๎สอนโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 มีความรู๎
ความเข๎าใจเกีย่ วกับ
สมรรถนะผู๎เรียน และ
ทักษะในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู๎อิงสมรรถนะ
และการวัดประเมินผลอิง
สมรรถนะได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

1. ร๎อยละ 100 ของ
ครูผู๎สอนโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
เข๎ารํวมการพัฒนาศักยภาพใน
การสร๎างเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะผู๎เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 199
โรงเรียน
2. ร๎อยละ 80 ของครูผู๎สอน
เข๎ารํวมการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู๎สอนในการสร๎างเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะผู๎เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู๎
ความเข๎าใจ และมีทักษะใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู๎
อิงสมรรถนะและการวัด
ประเมินผลอิงสมรรถนะ
3. ร๎อยละ 80 ผู๎เกีย่ วข๎องมี
ความพึงพอใจตํอการดาเนิน
โครงการ

50,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

ก.พ.-ก.ย.63 กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

1

10

3

3

หน๎า 128

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรมหลัก
10. โครงการวิจัย การพัฒนา
ศักยภาพครู ด๎านการจัดการ
เรียนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ตามแนวทางการวิจยั
แบบมีสํวนรํวม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อใช๎
กระบวนการวิจัยแบบมี
สํวนรํวมในการพัฒนาครู
กลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์
2. เพื่อให๎ครูได๎รับการ
พัฒนาอยํางเป็นระบบ
และเป็นขั้นตอน

1. ครูผู๎สอนกลุํมสาระ
การเรียนรู๎คณิตศาสตร์ที่
สมัครใจเข๎ารํวม
โครงการวิจัย 5 โรงเรียน
2. ครูผู๎สอนของ
โรงเรียนที่เข๎ารํวม
โครงการสามารถยกระดับ
การสอนคณิตศาสตร์ ให๎
เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ

ร๎อยละ 100 ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการวิจัยมีแผนการจัดการ
เรียนรู๎ แบบทดสอบ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่มี
ประสิทธิภาพ

20,000

พ.ค.62มี.ค.63

กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

1

10

3

3

หน๎า 129

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรมหลัก
11. โครงการวิจัย การ
พัฒนาการทักษะการคิดคานวณ
ของนักเรียน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 3

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อใช๎ระบวนการ
วิจัยพัฒนาทักษะการคิด
คานวณของนักเรียน
2. เพื่อให๎นักเรียนได๎
พัฒนาทักษะการคิด
คานวณขั้นพื้นฐาน

1. โรงเรียนที่สมัครใจ
เข๎ารํวมโครงการวิจยั 10
โรงเรียน
2. นักเรียนมีทักษะ
พื้นฐานทางการคิด
คานวณที่จาเป็นในการ
ยกระดับการเรียน
คณิตศาสตร์

ร๎อยละ 100 ของนักเรียนที่
เป็นกลุํมตัวอยํางมีทักษะ
พื้นฐานการคานวณที่จาเป็น
สาหรับการเรียนคณิตศาสตร์

20,000

พ.ค.62มี.ค.63

กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

1

10

3

3

หน๎า 130

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรมหลัก
12. โครงการวิจัยในชั้นเรียน

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

1. เพื่อให๎ครูผู๎สอนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการวิจยั ทาง
การศึกษาและ
กระบวนการวิจัยในชั้น
เรียนอยํางเป็นระบบ
2. เพื่อให๎ครูผู๎สอนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 มีทักษะ
และกระบวนการวิจยั
เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนและนา
ผลการวิจยั ไปใช๎อยําง
เป็นระบบ
3. เพื่อให๎สํงเสริมให๎
เกิดการวิจยั ในชั้นเรียน
ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 3

1. ครูผู๎สอนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 เข๎ารับ
การอบรมวิจัยในชั้นเรียน
จานวน 100 คน
2. ครูผู๎สอนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ใช๎
กระบวนการศึกษาวิจยั
เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนและจัดทารายงาน
การวิจยั ในชั้นเรียนอยําง
เป็นระบบ ภาคเรียนละ
1 เรื่อง
3. ครูผู๎สอนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 สามารถ
นาผลการวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อแก๎ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

1. ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารับ
การอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจ
และสามารถวิจัยในชั้นเรียนได๎
โดยประเมินจากการสอบถาม
การสังเกต การตอบคาถามใน
ระหวํางการอบรม และจาก
แบบประเมินโครงการ
2. ร๎อยละ 50 ของผู๎เข๎ารับ
การอบรมสามารถทาวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อแก๎ปัญหาหรือ
พัฒนาผู๎เรียน
1 เรื่อง/ 1 ภาคเรียน
3. ระดับคุณภาพของงานวิจยั
ในชั้นเรียนของครูผู๎สอนอยูํใน
ระดับดี

50,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

พ.ค.-ก.ย.63 กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

1

10

3

3

หน๎า 131

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรมหลัก
13. โครงการ Open House
2019 “คนดี ศรีกาฬสินธุ์”
สพป.กส.3

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของโรงเรียน คณะครู
นักเรียน และประกาศ
ความสาเร็จ
ในการจัดการศึกษาและ
พัฒนาโรงเรียนของ
โรงเรียนสูํสาธารณชน
2. เพื่อจัดแสดงและ
เผยแพรํผลงานทางการ
ศึกษาของครูและ
นักเรียนเมื่อสิ้นปี
การศึกษา
3. เพื่อแสดงศักยภาพ
ในการจัดการศึกษาการ
และแสดงความก๎าวหน๎า
ในการพัฒนาด๎านการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียนอยํางมีคุณภาพ
สูํความเป็นสากล

1. ผู๎บริหาร ครู
นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข๎ารํวม
กิจกรรม จานวน 100 คน
2. ผู๎บริหาร ครู
นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข๎ารํวม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
และเจตคติที่ดีตํอการเข๎า
รํวมกิจกรรม

1. ร๎อยละ 100 หนํวยงาน
การศึกษา ผู๎บริหาร ครู
นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษา เข๎ารํวมกิจกรรม
2. ร๎อยละ 85 หนํวยงาน
การศึกษา ผู๎บริหาร ครู
นักเรียน และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข๎ารํวม มีความพึง
พอใจและเจตคติที่ดีตํอ
กิจกรรม

25,000

พ.ย.62พ.ค.63

กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

1

10

3

3

หน๎า 132

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรมหลัก
14. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรเพื่อเป็นแบบอยําง
ด๎านคุณธรรม และจริยธรรม ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อให๎ข๎าราชการครูและ
บุคลากร มีความรู๎ ความเข๎าใจใน
การปฏิบัติงานโดยใช๎หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา
2. เพื่อให๎ข๎าราชการครูและ
บุคลากร สามารถนาหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา มา
ประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานและ
การดาเนินชีวิตได๎อยํางยั่งยืน
3. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ
คํานิยมและเจตคติของบุคลากร
ตํอองค์กร ตํอการทางาน ตํอ
เพื่อนรํวมงาน ตํอผู๎มาขอรับ
บริการและตํอผู๎บังคับบัญชาให๎ดี
ยิ่งขึ้น
4. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน
ให๎บุคลากรและองค์กรเป็นสังคม
แหํงการเรียนรู๎โดยมีหลักธรรม
นาการบริหาร นาการทางาน
และนาการให๎การบริการอยํางมี
ความสุขเป็นแบบอยํางด๎าน
คุณธรรมและจริยธรรมได๎

1.บุคลากร และลูกจ๎าง
ในสานักงานทั้งหมด
จานวน 60 คน
2. ครูและบุคลากร
โรงเรียนละ 1 คน
จานวน 199 คน
3. คณะวิทยากรและ
เจ๎าหน๎าที่โครงการจานวน
10 คน รวมทั้งสิ้น
จานวน 269 คน

ร๎อยละ 100 ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
ผํานการพัฒนาสามารถนา
หลักคุณธรรมจริยธรรมมา
ปรับการเรียนการสอนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ

90,000

ก.ย.2562ต.ค.2563

กลุํมพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

1

10

3

3

หน๎า 133

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรมหลัก
15. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ระดับ
ประถมศึกษา) เรื่อง การยกระดับ
คุณภาพด๎วยการพัฒนาครูผู๎สอน
วิทยาการคานวณ (Coding) ด๎วย
ทักษะกระบวนการ คิดชั้นสูงเชิง
ระบบแบบ GPAS 5Steps ด๎วย
กระบวนการเรียนรู๎แบบ
ผู๎เรียนสร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง
Active Learning

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

เพื่อเพิ่มพูนความรู๎
ความเข๎าใจ ในมาตรฐาน
การเรียนรู๎ตัวชี้วัดและ
วิธีการจัดการเรียนรู๎วิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการ
คานวณ)ให๎ความรู๎
ครูผู๎สอนมีความพร๎อมและ
สามารถจัดการเรียนรู๎วิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการ
คานวณ) ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
ครูผู๎สอนระดับประถม
ศึกษา จานวน 199
โรงเรียน ๆ ละ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 199 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
ผู๎เข๎ารับการอบรม
สามารถปฏิบัติกิจกรรม
และผํานการประเมินผล
ในแตํละกิจกรรมที่กาหนด
ได๎

ร๎อยละ 100 ของ ผู๎เข๎ารับ
การอบรมสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมและผํานการ
ประเมินผล ในแตํละกิจกรรมที่
กาหนดได๎

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สถาบันพัฒนา ธันวาคม
คุณภาพ
2562
วิชาการ (พว.)

กลุํมที่
รับผิดชอบ
กลุํมพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

1

10

3

3

หน๎า 134

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาทักษะ
16. โครงการอบรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษสาหรับ
ภาษาอังกฤษสาหรับ
ผู๎บริหารและบุคลากรในสานักงาน ผู๎บริหารและบุคลากร
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภายในสานักงานเขตพื้นที่
กาฬสินธุ์ เขต 3
2. เพื่อให๎มีความรู๎
ความสามารถและทักษะที่
จาเป็นในวิชาชีพ
3. เพื่อสร๎างเสริม
ความรู๎ และทักษะที่
สามารถสื่อสารได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ
1. ผู๎บริหารสถานศึกษา
199 โรงเรียน จานวน
199 คน
2. บุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน 73 คน
เชิงคุณภาพ
ผู๎เข๎ารับการอบรม
สามารถสือสาร มีทกั ษะ
ทางภาษาอังกฤษ

ร๎อยละ 70 ของผู๎เข๎ารับการ
อบรม สามารถสือ่ สาร และมี
ทักษะทางภาษาอังกฤษ

100,000

ธันวาคมกันยายน

กลุํมพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

1

10

3

1

หน๎า 135

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรมหลัก
17. โครงการ The 21
Century English Teachers
and National English
Framework

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1.เพื่อให๎ครูมีความ
เข๎าใจการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
2.เพื่อให๎ครูเข๎าใจกรอบ
การพัฒนาภาษาอังกฤษ
แบบเข๎ม 3 ระดับสํอสูํ
สากล
3.เพื่อให๎ครูรู๎จัก
ธรรมชาติวิชาของ
ภาษาอังกฤษ เทคนิคการ
จัดการเรียนรู๎การจัด
กิจกรรมการเรียรการสอน
และการประเมินผลการ
เรียนรู๎

เชิงปริมาณ
ครูผู๎สอนภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนขนาดเล็ก
120 โรงเรียน
จานวน 120 คน

ร๎อยละ 100 ครูผู๎สอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนขนาด
เล็กในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์
เขต 3 มีความรู๎ ความเข๎าใจ
สามารถนาไปพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

จากบริษัท
แม็คเอ็นดู
เคชั่น จากัด

พฤศจิกายน
– ธันวาคม

กลุํมพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

1

10

3

3

หน๎า 136

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรมหลัก
18. โครงการผู๎นาการ
เปลี่ยนแปลงและองค์กรแหํงการ
เรียนรู๎เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู๎บริหาร

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

1. เพื่อสร๎างแรงบันดาล ผู๎บริหารสถานศึกษา
ใจให๎ผู๎บริหาร ได๎รับรู๎
199 โรงเรียน
พฤติกรรมของผู๎นาเพื่อ จานวน 199 คน
เป็นแมํแบบที่เข๎มแข็ง
2. เพื่อให๎ผู๎บริหารเกิด
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์
สิ่งใหมํๆให๎กับองค์กร

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

ร๎อยละ 90 ของผู๎เข๎ารับการ
อบรม เป็นผู๎นาที่มีคุณภาพ

100,000

เมษายน
2563 –
พฤษภาคม
2563

กลุํมพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

1

10

3

1

หน๎า 137

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรมหลัก
19. โครงการอบรมสัมมนา
เครือขํายคณะกรรมการการ
สืบสวน สอบสวน วินัยข๎าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 รุํน
ที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

1. เพื่อให๎สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 3 มีเครือขําย
คณะกรรมการสืบสวน
สอบสวน ในสถานศึกษา
ตําง ๆ
2. เพื่อสํงเสริมให๎
สถานศึกษามีความ
เข๎มแข็งในการบริหาร
จัดการการศึกษา สามารถ
ดาเนินการสืบสวน
ข๎อเท็จจริง และสอบสวน
วินัยไมํร๎ายแรงได๎อยําง
ถูกต๎อง
3. เพื่อให๎ข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ทาหน๎าที่เป็น
คณะกรรมการสืบสวน
ข๎อเท็จจริง คณะกรรมการ
สอบวินัยไมํร๎ายแรง มี
ความรูถ๎ ึงกระบวนการ
สืบสวน สอบสวน และ
ปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยําง
ถูกต๎อง

เชิงปริมาณ
ผู๎อานวยการ
สถานศึกษา รองผู๎อานวย
การสถานศึกษา
ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 3 จานวน 60 คน
เชิงคุณภาพ
1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มีเครือขําย
คณะกรรมการสืบสวน
สอบสวน ในสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีความ
เข๎มแข็งในการบริหาร
จัดการ สามารถ
ดาเนินการสืบสวน
ข๎อเท็จจริงคณะกรรมการ
สอบสวนวินยั ไมํร๎ายแรง
ได๎อยํางถูกต๎อง
3. ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทา
หน๎าที่เป็นคณะกรรมการ

1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 สามารถสร๎าง
เครือขํายคณะกรรมการ
สืบสวน สอบสวน ใน
สถานศึกษา ได๎ กลุํม
สถานศึกษาทุกแหํง คิดเป็น
ร๎อยละ 100
2. ร๎อยละ 80 ของ
สถานศึกษามีความเข๎มแข็งใน
การบริหารจัดการ สามารถ
ดาเนินการสืบสวนข๎อเท็จจริง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไมํ
ร๎ายแรง ได๎อยํางถูกต๎อง
3. ร๎อยละ 100 ของ
ข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข๎ารับการ
อบรม สามารถทาหน๎าที่เป็น
คณะกรรมการสืบสวน
ข๎อเท็จจริง คณะกรรมการ
สอบสวนวินยั ไมํร๎ายแรง มี
ความเข๎าใจในกระบวนการ
สืบสวน สอบสวน และปฏิบัติ
หน๎าที่ได๎ยอยํางถูกต๎อง แมํนยา

90,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

มี.ค. 63พ.ค. 63

กฎหมาย
และคดี

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

1

10

3

1

หน๎า 138

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

สืบสวนข๎อเท็จจริง
คณะกรรมการสอบสวน
วินัยไมํร๎ายแรง มีความ
เข๎าใจในกระบวนการ
สืบสวน สอบสวน และ
ปฏิบัติหน๎าที่ได๎ยอยําง
ถูกต๎อง แมํนยา
4. ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นา
ความรู๎ไปเผยแพรํแนะนา
บุคลากรในสถานศึกษาได๎
อยํางถูกต๎อง

4. ร๎อยละ 100 ของ
ข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข๎ารับการ
อบรม นาความรู๎ไปเผยแพรํ
แนะนาบุคลากรในสถานศึกษา
ได๎อยํางถูกต๎อง

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.
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นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มคี ุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลือ่ มล้าทางการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเรียนรวม
ปีงบประมาณ 2563

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อให๎เด็กพิการ
เรียนรวมได๎รับสิทธิและ
โอกาสที่เทําเทียมกันใน
การได๎รับการพัฒนาการ
เรียนรู๎ในรูปแบบที่
เหมาะสมอยํางเต็ม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล
ได๎รับบริการ สื่อ สิ่ง
อานวยความสะดวกเพือ่
เข๎าถึงการศึกษา พัฒนา
ศักยภาพ ทักษะการ
ดารงชีวิต และพื้นฐาน
อาชีพเพื่อพึ่งตนเองได๎
2. เพื่อสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎โรงเรียนที่
จัดการเรียนรวม ใน
รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับ
สภาพความพิการในแตํ
ละประเภท
3. เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให๎มีความรู๎ วามสามารถ
และทักษะในการพัฒนา
สมรรถภาพเด็กในแตํละ

1. ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน
487 คน
2. บุคลากรอื่น จานวน
25 คน (คณะทางานกลุํม
งานการศึกษาพิเศษ,
ศึกษานิเทศก์)
3. นักเรียนพิการ 9
ประเภท ที่เรียนรวมใน
โรงเรียนทั่วไปในสังกัดที่
จัดการเรียนรวม จานวน
3,701 คน (ข๎อมูล ณ วันที่
10 พฤศจิกายน 2562)
4. โรงเรียนต๎นแบบ
เรียนรวม จานวน 7
โรงเรียน และโรงเรียน
ทั่วไปที่จัดการเรียนรวม
จานวน 172 โรงเรียน
5. นักเรียนพิการใน
โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม
ได๎รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาอยํางทัว่ ถึง
และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กาหนด

1. ร๎อยละ 100 นักเรียนที่
พิการเรียนรวมได๎รับการ
พัฒนาการเรียนรู๎ในรูปแบบที่
เหมาะสมอยํางเต็มศักยภาพ
เป็นรายบุคคล และได๎รับ
บริการ สื่อ สิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อเข๎าถึงการศึกษา
2. ร๎อยละ 100 ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม
ได๎รับการพัฒนาอยํางทั่วถึงใน
รูปแบบที่เหมาะสมและ
หลากหลายวิธีการ
3. ร๎อยละ 100 ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถ
จัดการศึกษาสาหรับนักเรียน
พิการเรียนรวม และการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียนที่มีความ
ต๎องการจาเป็นพิเศษ
4. ร๎อยละ 100 โรงเรียนที่
จัดการเรียนรวมได๎รับการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
ตามมาตรฐานการเรียนรวม
ตามกระบวนการชํวยเหลือ

30,000

พ.ย.62ก.ย.63

กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

2

10

4

4
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ
ประเภทความพิการได๎
อยํางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อสํงเสริมการ
ทางานรํวมกันของทุก
ภาคสํวน สํงเสริมและ
สนับสนุนให๎มีการนิเทศ
ติดตามการดาเนินงาน
เป็นเครือขํายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

6. ครูและบุคลากร
นักเรียนที่มีความต๎องการ
ทางการศึกษาในโรงเรียน จาเป็นพิเศษ
ที่จัดการเรียนรวมได๎รับ
การพัฒนาอยํางทั่วถึงใน
รูปแบบที่เหมาะสมและ
หลากหลายวิธีการให๎
ความรู๎ ความสามารถและ
ทักษะในการพัฒนา
สมรรถภาพเด็กในแตํละ
ประเภทความพิการได๎
อยํางเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ
7. โรงเรียนที่จัดการ
เรียนรวม สามารถจัด
การศึกษาให๎กับเด็กพิการ
ในรูปแบบที่เหมาะสม
อยํางมีประสิทธิภาพ
8. โรงเรียนต๎นแบบการ
เรียนรวมเป็นศูนย์รวมสื่อ
การเรียนรู๎ นวัตกรรม
Best practice และแหลํง
เรียนรู๎ให๎กับโรงเรียนทั่วไป
ที่มีเด็กพิการเรียนรวม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
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นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มคี ุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลือ่ มล้าทางการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
2. โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู๎ด๎วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology)

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อพัฒนาทักษะ
ด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology)
ให๎แกํบุคลากรของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3
2. เพื่อเป็นแนวทางใน
การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช๎
เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology)

1. บุคลากรของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 มีทักษะ
ด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology)
2. บุคลากรของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 สามารถ
ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology)
เป็นเครื่องมือในการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

1. ร๎อยละ 80 บุคลากรของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
มีทักษะด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology)
2. ร๎อยละ 80 บุคลากรของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
สามารถใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) เป็น
เครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ

30,000

ตุลาคม
2562 –
กันยายน
2563

กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

6

1

7

4

3
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นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มคี ุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลือ่ มล้าทางการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
3. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การสร๎าง VDO จาก
ภาพนิ่งเพื่อการนาเสนอผลงาน
และการประชาสัมพันธ์ ”

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อสํงเสริมให๎
ครูและบุคลากรมี
ความรู๎และทักษะ
ด๎านการผลิตสื่อ
ดิจิทัลที่ทันสมัย
2. เพื่อให๎ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถพัฒนาสื่อ
ดิจิทัล เพื่อการนาเสนอ
ผลงานและการ
ประชาสัมพันธ์
หนํวยงานได๎อยําง
สร๎างสรรค์

เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน 182 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู๎
และทักษะด๎านการผลิต
สื่อดิจิตอลที่ทันสมัย
2. ครูและบุคลากร
สามารถพัฒนาสื่อดิจิตอล
เพื่อการนาเสนอผลงาน
และการประชาสัมพันธ์
หนํวยงานได๎อยําง
สร๎างสรรค์

1. ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารับ
การอบรม สามารถผลิตสื่อ
ดิจิตอลที่ทันสมัย
2. ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารับ
การอบรมสามารถผลิตสื่อ
ดิจิตอลเพื่อการนาเสนอผลงาน
และการประชาสัมพันธ์
หนํวยงานได๎อยํางสร๎างสรรค์

100,000

ธันวาคมกันยายน

กลุํมพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

6

1

7

4

3
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นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มคี ุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลือ่ มล้าทางการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
4.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรจัดทา
ข๎อมูลสารสนเทศ ( DMC )

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อให๎บุคลากรใน
สถานศึกษามีความรู๎ความ
เข๎าใจสามารถจัดเก็บข๎อมูล
นักเรียนรายบุคคล ข๎อมูล
บุคลากรและข๎อมูลด๎านตํางๆ
ได๎ครบถ๎วน
2. เพื่อให๎สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีข๎อมูลสารสนเทศ
ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ที่ถูก ต๎อง ตรงตามความเป็น
จริง
3. เพื่อให๎สถานศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต
3 มีเอกสารข๎อมูลสารสนเทศ
เพื่อวางแผนการบริหารการ
จัดการศึกษา การจัดสรร
งบประมาณ และเผยแพรํแกํ
หนํวยงานที่เกีย่ วข๎อง

1. โรงเรียนในสังกัด
จานวน 199 โรงเรียน
2. ครูหรือผู๎รับผิดชอบ
งาน ICT จานวน 199
คน
3. สพป.กาฬสินธุ์ เขต
3 จานวน 1 แหํง

1. ร๎อยละ 100 ของ
โรงเรียนในสังกัด มีข๎อมูล
สารสนเทศ ข๎อมูล ณ 10
มิถุนายน 2563 ถูกต๎อง
ครบถ๎วนตามมาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ร๎อยละ 100 ของผู๎เข๎า
ประชุม สามารถจัดทาข๎อมูล
ในระบบเสร็จทันตาม
กาหนด
3. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
มีและใช๎ข๎อมูลสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนและการบริหาร
จัดการศึกษา

100,000

พ.ค.62

กลุํมสํงเสริม
สถานศึกษา
ทางไกล
เทคโนโลยีฯ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

6

1

7

4

1

หน๎า 144

นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล๎อม
โครงการ/กิจกรรมหลัก
1. โครงการจัดการเรียนรู๎บูรณา
การการคิด เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
อยํางยั่งยืน

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อให๎โรงเรียนใน
สังกัด จานวน 199
โรงเรียนเป็นสถานศึกษา
พอเพียงบูรณาการการ
น๎อมนาพระบรมรา
โชบายด๎านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10
สูํการปฏิบัติ
2. เพื่อสร๎างองค์
ความรู๎และจิตสานึกใน
การบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียน
ให๎กับครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
นักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัด
3. เพื่อสํงเสริม
สนับสนุน และสร๎าง
จิตสานึกในปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช๎
ประโยชน์เพิ่มมูลคําใน
โรงเรียนตามหลัก 3Rs
และบูรณาการการน๎อม

1. โรงเรียนในสังกัด
จานวน 120 โรงเรียน
ประเมินตนเองเพื่อเข๎ารับ
การประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง
2. โรงเรียนทุกโรงใน
สังกัดมีนโยบายสํงเสริม
ความรู๎และสร๎างจิตสานึก
ตามแนวคิดศาสตร์
พระราชาและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. โรงเรียนมีการบูรณา
การการเรียนการสอนที่
สอดแทรกการจัดการ
เรียนรู๎ในสาระการเรียนรู๎ที่
เกี่ยวข๎อง และสํงเสริม
สนับสนุนการสร๎างพัฒนา
สื่อการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอพียงอยําง
ยั่งยืน
4. โรงเรียนในสังกัด มี
นวัตกรรมการบริหาร
จัดการอยํางเป็นรูปธรรม
และขยายองค์ความรู๎ตํอ

1. ร๎อยละ 80 ของโรงเรียน
ในสังกัดประเมินตนเองเพื่อเข๎า
รับการประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง
2. ร๎อยละ 80 ของโรงเรียน
ในสังกัดสร๎างองค์ความรู๎และ
จิตสานึกในการบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียนให๎กับครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัด
3. ร๎อยละ 80 ของโรงเรียน
ในสังกัดสํงเสริม สนับสนุน
และสร๎างจิตสานึกในปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อใช๎ประโยชน์เพิ่ม
มูลคําในโรงเรียนตามหลัก 3Rs
และบูรณาการการน๎อมนาพระ
บรมราโชบายด๎านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สูํการ
ปฏิบัติ
4. ร๎อยละ 80 ของโรงเรียน
ในสังกัดมีการบูรณาการการ
จัดการเรียนรู๎สูํการปฏิบัติ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบมี

50,000

พ.ย.62ก.ย.63

กลุํมนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัด
การศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

3

4

10

5

3

หน๎า 145

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

นาพระบรมราโชบาย
ยอดใช๎ประโยชน์ได๎อยําง
ด๎านการศึกษาของใน
คุ๎มคํา
หลวงรัชกาลที่ 10 สูํการ
ปฏิบัติ
4. เพื่อบูรณาการการ
จัดการเรียนรู๎สูํการ
ปฏิบัติ ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมด๎านการ
จัดการแบบมีสวํ นรํวมใน
โรงเรียน ตามแนวคิด
ศาสตร์พระราชาสูํการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน
5. เพื่อพัฒนาสื่อการ
เรียนรู๎ มีนวัตกรรมการ
บริหารจัดการ ขยายองค์
ความรู๎นามาใช๎ประโยชน์
อยํางเป็นรูปธรรม
6. เพื่อสร๎างเครือขําย
ความรํวมมือระหวําง
โรงเรียน ชุมชน และ
หนํวยงานอื่น ให๎มีสํวน
รํวมในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูํ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยํางยั่งยืน

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

สํวนรํวมในโรงเรียน ตาม
แนวคิดศาสตร์พระราชาสูํการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน
5. ร๎อยละ 100 ของ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ในสังกัดพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ มี
นวัตกรรมการบริหารจัดการ
ขยายองค์ความรู๎นามาใช๎
ประโยชน์อยํางเป็นรูปธรรม
6. ร๎อยละ 80 ของโรงเรียน
ในสังกัดสร๎างเครือขํายความ
รํวมมือระหวํางโรงเรียน ชุมชน
และหนํวยงานอื่น ให๎มีสํวน
รํวมในการสนับสนุนการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูํการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอยํางยั่งยืน
7. ร๎อยละ 100 ของ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ในสังกัดได๎รับการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

หน๎า 146

นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล๎อม
โครงการ/กิจกรรมหลัก
2. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1. ผู๎เข๎ารํวมอบรมจากทุก
ภาคสํวนสามารถอธิบาย
หลักการและกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ๎างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
2. ผู๎เข๎ารํวมอบรมจากทุก
ภาคสํวนสามารถทาและ
บริหารสัญญาภายใต๎หลักการ
ที่ปรากฏใน พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ๎างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 โดยคานึงถึงข๎อที่พึง
ระมัดระวังในการทา และ
บริหารสัญญาภายใต๎
กฎหมายฉบับดังกลําว
3. ผู๎เข๎ารํวมอบรมสามารถ
เสนอแนะให๎หนํวยงานเตรียม
ความพร๎อมในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด
จ๎างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

เชิงปริมาณ
บุคลากรที่
รับผิดชอบงานการ
พัสดุโรงเรียน
จานวน 240 คน
เชิงคุณภาพ
ผู๎เข๎าอบรมมี
ความรู๎และความ
เข๎าใจหลักการและ
วัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัด จ๎างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
และสามารถ
ดาเนินการตาม
กฎหมายได๎อยําง
ถูกต๎องและสอดคล๎อง
กับ วัตถุประสงค์ของ
กฎหมาย

ร๎อยละ 100 ของผู๎เข๎า
อบรมมีความรู๎และความเข๎าใจ
หลักการและวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม และสามารถ
ดาเนินการตามกฎหมายได๎
อยํางถูกต๎องและสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย

100,000

พ.ย. 63

กลุํม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

6

6

1

5

1

หน๎า 147

นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล๎อม
โครงการ/กิจกรรมหลัก
3. อบรมเชิงปฏิบัติการบริหาร
จัดการขยะในสถานศึกษาเพื่อ
เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อมสูํการปฏิบัติที่
ยั่งยืน

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

1. เพื่อกระตุ๎น รณรงค์
สร๎างความตระหนัก และ
ปลูกจิตสานึกให๎นกั เรียน
เข๎าใจถึงแนวทาง
ในการลดปริมาณขยะ
และการคัดแยกขยะใน
สถานศึกษา
2. เพื่อสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎สถานศึกษาใน
สังกัด เป็นสถานศึกษาที่
ปลอดขยะ รํมรื่น สะอาด
และปลอดภัย
3. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการขยะ การบูร
ณาการจัดการคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
4. เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
การสร๎างวินัยให๎กับ
นักเรียนในการจัดการขยะ
ในสถานศึกษา

1. ครู โรงเรียนในสังกัด
199 โรงเรียน จานวน
199 คน
2. ตัวแทนนักเรียน 199
โรงเรียน จานวน 398
คน

1. โรงเรียนในสังกัด ร๎อยละ
100 มีการบริหารจัดการขยะ
อยํางมีประสิทธิภาพ และ
เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่มีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน
2. นักเรียน ร๎อยละ 100 มี
จิตสานึก วินัย และเข๎าใจใน
ระบบการบริหารจัดการขยะ
อยํางมีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียน ร๎อยละ 100
เป็นโรงเรียนปลอดขยะ รํมรื่น
สะอาด และปลอดภัย
4. โรงเรียน ร๎อยละ 100 มี
การบูรณาการจัดการคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืน

100,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)
พ.ค.63มิ.ย.-

กลุํมที่
รับผิดชอบ
สํงเสริมการจัด
การศึกษา

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

5

4

1

5

1

หน๎า 148

นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
1. การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพของ หนํวยตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อทราบประสิทธิภาพ
การดาเนินงานการบริหารทาง
การเงินการบัญชีพัสดุ ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
และสถานศึกษาในสังกัด
2. เพื่อสอบทานการ
ปฏิบัติงานด๎านระบบงานความ
รับผิดทางละเมิดและแพํง
3. เพื่อสอบทานความ
ถูกต๎องและเชื่อถือได๎ของข๎อมูล
ที่เกี่ยวข๎องของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัด
4. เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการ
พร๎อมให๎ข๎อเสนอแนะ แนว
ทางการปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และผลสัมฤทธิ์ของงาน ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
และสถานศึกษาในสังกัด

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
จานวน 199 แหํง
2. ผู๎บริหาร ครู บุคลากร
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3
3. กลุํม/หนํวยในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัด
สามารถบริหารทางการเงิน
การบัญชีพัสดุและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และผลสัมฤทธิ์ของงานได๎ดี
ยิ่งขึ้น

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
มีผลการประเมินมาตรฐาน
สานักงาน ในระดับดีขึ้นไป
สถานศึกษาในสังกัด มีการ
บริหารงบประมาณได๎อยําง
ความคลํองตัว โปรํงใสและ
ตรวจสอบได๎

100,000

พ.ย. 62ก.ย. 63

หนํวย
ตรวจสอบ
ภายใน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

6

1

6

6

1

หน๎า 149

นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
2. โครงการประชุมผู๎บริหาร
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อให๎ผู๎บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด
รับทราบนโยบายข๎อ
ราชการ ระเบียบ
ข๎อบังคับและการปฏิบัติ
ให๎เกิดประสิทธิผลในการ
ดาเนินงาน
2. เพื่อให๎การ
ประสานงานราชการ
เป็นไปอยํางรวดเร็ว

เชิงปริมาณ
1. ผู๎บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด จานวน 199 คน
2. ผู๎บริหารในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 3 จานวน 13 คน
3. ผู๎เกี่ยวข๎อง จานวน
30 คน
เชิงคุณภาพ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎
รับทราบนโยบายและข๎อ
ราชการ เข๎าใจระเบียบ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต๎อง
สามารถปฏิบัติราชการได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ

ร๎อยละ 100 ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการได๎รับทราบนโยบาย
และข๎อราชการ เข๎าใจระเบียบ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต๎อง
สามารถปฏิบัติราชการได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ

300,000

ต.ค. 62 –
ก.ย.63

กลุํมอานวย
การ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

6

6

10

6

1

หน๎า 150

นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
3. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายใน

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

1.เพื่อให๎บุคลากรใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
มีความรู๎ความเข๎าใจเกีย่ วกับ
ระบบการควบคุมภายใน และ
นาไปปรับใช๎ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ
2. เพื่อให๎การจัดทา
รายงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุก
ภารกิจ และจัดสํงรายงานได๎
ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
3. เพื่อให๎ผู๎บริหาร
สถานศึกษาและผู๎รับผิดชอบ
ระบบการควบคุมภายในใน
สถานศึกษาในสังกัดมีความรู๎
ความเข๎าใจเกีย่ วกับระบบ
การควบคุมภายใน
4. เพื่อให๎ผู๎บริหาร
สถานศึกษาและผู๎รับผิดชอบ
ระบบการควบคุมภายในใน
สถานศึกษาในสังกัดสามารถ

เชิงปริมาณ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความรู๎
ความเข๎าใจเกีย่ วกับระบบการควบคุม
ภายใน
2. สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามี
ระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ ความเสี่ยงได๎รับการ
บริหารจัดตามระบบการควบคุมภายใน
ครอบคลุมทุกภารกิจ
3. ผู๎บริหารสถานศึกษาและ
ผู๎รับผิดชอบระบบการควบคุมภายใน
ของสถานศึกษาในสังกัด มีความรู๎
ความเข๎าใจเกีย่ วกับระบบการควบคุม
ภายใน
4. สถานศึกษาในสังกัด จานวน 199
แหํง มีการนาระบบการควบคุมภายใน
ไปใช๎ในการบริหารและการจัด
การศึกษาทุกโรงเรียน
5. สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง
สามารถจัดทารายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจาปีได๎อยํางถูกต๎อง ครอบคลุมทุก
ภารกิจ ทั้ง 4 งาน และสํงสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตัวชี้วัด/
งบประมาณ
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด (หนํวย : บาท)
ร๎อยละ 100 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ได๎รับความรู๎ความ
เข๎าใจ และแนวทางการ
ดาเนินงานควบคุม
ภายใน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

50,000

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

ต.ค.62ก.ย. 63

กลุํมอานวย
การ

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

6

6

10

6

1

หน๎า 151

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในภารกิจ
เกี่ยวกับงานวิชาการ
งานงบประมาณ งานบุคคล
และงานบริหารงานทั่วไป
ในสถานศึกษานาไปสูํการวาง
แผนการควบคุม ที่มี
ประสิทธิภาพ
5.เพื่อให๎การจัดทารายงาน
การติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
เป็นไปอยํางถูกต๎องและทัน
ตามเวลาที่ระเบียบฯ กาหนด

กาฬสินธุ์ เขต 3 ภายในวัน เวลาที่
กาหนด
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในและนามาประยุกต์ใช๎ใน
การปฏิบัติงานให๎มปี ระสิทธิภาพ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพมี
การบริหารจัดการความเสีย่ งได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกภารกิจ
3. ผู๎บริหารสถานศึกษาและ
ผู๎รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในใน
สถานศึกษาในสังกัด มีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
4. สถานศึกษาในสังกัด มีการนา
ระบบการควบคุมภายใน ไปใช๎ในการ
บริหารจัดการในการ
จัดการศึกษาอยํางจริงจังและตํอเนื่อง
5. สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
จัดทารายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ประจาปีได๎อยําง
ถูกต๎อง ครบถ๎วน มีประสิทธิภาพ และ
สํงรายงานฯ ได๎ทันตามเวลาที่กาหนด

ตัวชี้วัด/
งบประมาณ
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด (หนํวย : บาท)

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

หน๎า 152

นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

4. โครงการประชุมปฏิบัตกิ าร
1. เพื่อพัฒนา
เพื่อยกระดับผลการประเมินการ นวัตกรรมการบริหาร
ดาเนินงานตามมาตรฐาน
จัดการมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2. เพื่อให๎สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 3 สามารถบริหาร
จัดการองค์การสูํความ
เป็นเลิศ
3. เพื่อให๎สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 3 สามารถบริหารและ
จัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
งบประมาณ พ.ศ. 2563

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2. การบริหารจัดการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 สามารถบริหาร
และจัดการศึกษาเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและ
พึงพอใจของผู๎รับบริการและผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง
3. เกิดจากการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานอยํางเป็นกระบวนการ
มีขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ดาเนินงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม
4. สํงผลให๎สถานศึกษามีการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นและมีความเข๎มแข็งขึ้น

1. ร๎อยละ 100 ของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ผํานการ
ประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ของ
สพป.
2. ร๎อยละ 100 ของ
ผู๎รับบริการมีความพึง
พอใจในการสํงเสริมการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

50,000

ตุลาคม
2562 –
กันยายน
2563

กลุํม
อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

6

6

10

6

1

หน๎า 153

นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
5. ประชุมคณะผู๎บริหาร สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 3 ผํานระบบ
Video Conference ในรายการ
“พุธเช๎า ขําว สพฐ.”

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อเสริมสร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจแนว
ทางการปฏิบัติงานให๎
เป็นไปตามแนวทางที่
สพฐ.กาหนด
2. เพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามนโยบาย
ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เชิงปริมาณ
1. ผอ.สพป. รอง ผอ.
สพป. ผอ.กลุํม/หนํวย
และเจ๎าหน๎าที่ผู๎เกี่ยวข๎อง
จานวน 15 คน
2. กาหนดประชุมทุก
วันพุธ ตั้งแตํเดือนตุลาคม
2562 -กันยายน 2563
จานวน 53 ครั้ง
เชิงคุณภาพ
ผู๎บริหาร บุคลากร
ตลอดจนผู๎เกี่ยวข๎องใน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 มีความรู๎
ความเข๎าใจในการ
ปฏิบัติงาน

1.ร๎อยละ 100 ของบุคลากร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 สามารถ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
นโยบาย รวมทั้งแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจน
ดาเนินงานในสํวนที่เกี่ยวข๎อง
ได๎ตามที่กาหนด ร๎อย ละ 100
2. ร๎อยละ 100 ของ
ผู๎รับบริการมีความพึงพอใจใน
การสํงเสริมการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

100,000

ตุลาคม
2562 –
กันยายน
2563

กลุํมอานวย
การ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

6

6

7

6

1

หน๎า 154

นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
6. ประชุมทางไกลวีดีโอ
คอนเฟอเรนซ์

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

1. เพื่อพัฒนาระบบงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
2. เพื่อให๎ขับเคลื่อน ติดตาม
ภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3
ให๎เกิดความคลํองตัว รวดเร็ว
3. เพื่อลดระยะเวลาในการ
เดินทางในการประชุมของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
4. เพื่อเพิ่มความสะดวกกับ
บุคลากรในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3

เชิงปริมาณ
ครู ผู๎บริหาร
สถานศึกษา ผู๎เข๎ารํวม
ประชุมทางไกลวีดีโอคอน
เฟอเรนซ์ จานวน 199
โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
และโรงเรียนในสังกัดมีการ
วางแผนและการบริหารจัด
การศึกษา
2.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
และโรงเรียนมนสังกัดมี
การประชุมหารือในข๎อ
ราชการเรํงดํวน

1. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
และโรงเรียนในสังกัดมีการ
วางแผนและการบริหารจัด
การศึกษา ร๎อยละ 100
2. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
และโรงเรียนในสังกัดมีการ
ประชุมหารือในข๎อราชการ
เรํงดํวนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ร๎อยละ 100 ของ

10,000

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

ต.ค.62- กย. กลุํมสํงเสริม
63
การศึกษา
ทางไกล
เทคโนโลยี
และการ
สื่อสาร

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

6

5

1

6

1

หน๎า 155

นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
7. โครงการ “หนึ่งใจ..ให๎
ธรรมะสัญจร”เพื่อเสริมสร๎าง
คุณธรรม จริยธรรม น๎อมนา
ศาสตร์พระราชา สูํการพัฒนา
ที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาท
เยาวชนยุคใหมํ ในศตวรรษที่
21”The role of new
generation youth in the
21st Century.

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แดํพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูหํ ัว
2. เพื่อแสดงความจงรักภักดี
ตํอสถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
3. เพื่อเสริมสร๎างคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทย มีการ
แสดงออกซึ่งความรัก ความ
สามัคคี ในการรํวมกันทา
กิจกรรมความดีที่เริ่มจากตนเอง
และขยายผลไปสูํสังคมและ
ประเทศชาติ
4. เพื่อสร๎างทักษะการอยูํ
รํวมกับผู๎อื่น ปลูกจิตสาธารณะ
ความรับผิดชอบตํอสังคม
5. เพื่อสร๎างบุคคลต๎นแบบด๎าน
คุณธรรม เป็นตัวอยํางที่ดีแกํ
เยาวชนและบุคคลทั่วไป

เชิงปริมาณ
1. ผู๎บริหารสถานศึกษา
จานวน 199 คน
2. ครูในสังกัด สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 3 199
โรงเรียน
3. นักเรียนในสังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
จานวน 199 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎
รํวมทาความดี ถวายเป็น
พระราชกุศลแดํ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทร มหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูหํ ัว
2. ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎
แสดงความจงรักภักดีตํอ
สถาบันพระมหากษัตริย์
3. ผู๎เข๎ารํวมโครงการ

1. ร๎อยละ 100 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการได๎รํวมทาความดี
ถวายเป็นพระราชกุศลแดํ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล๎าเจ๎าอยูํหัว
2. ร๎อยละ 100
ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎แสดง
ความจงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษัตริย์
3. ร๎อยละ 100
ผู๎เข๎ารํวมโครงการสามารถ
นาธรรมะ ไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจาวันได๎
4. ร๎อยละ 100 ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมีการแสดงออก
ทางด๎านจิตสาธารณะความ
รับผิดชอบตํอสํวนรวม
5. ร๎อยละ 100
ผู๎เข๎ารํวมโครงการเป็น

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

งบประมาณ
ระยะเวลา
(หนํวย : บาท) (ระบุเดือน)
10,000

กลุํมที่
รับผิดชอบ

มค. 63 - สํงเสริมการ
เม.ย. 63 จัดการ
ศึกษา/กลุํม
พัฒนาครู
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

1

1

1

6

1

หน๎า 156

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

สามารถนาธรรมะ ไป
ประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจาวันได๎
4. ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
การแสดงออกทางด๎านจิต
สาธารณะความรับผิดชอบ
ตํอสํวนรวม
5. ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
เป็นบุคคลต๎นแบบด๎าน
คุณธรรม เป็นตัวอยํางที่ดี
แกํเยาวชนและบุคคล
ทั่วไป

บุคคลต๎นแบบด๎านคุณธรรม
เป็นตัวอยํางที่ดีแกํเยาวชน
และบุคคลทั่วไป

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

งบประมาณ
ระยะเวลา
(หนํวย : บาท) (ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

หน๎า 157

นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการงานของกลุํม
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการงานของ
กลุํมสถานศึกษา ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3
2. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให๎กับกลุํม
สถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3

เชิงปริมาณ
กลุํมสถานศึกษา
จานวน 10 กลุํม
เชิงคุณภาพ
ประธานกลุํม
สถานศึกษาและผู๎บริหาร
สถานศึกษาสามารถ
จัดการปฏิบัติงานได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด
คณะกรรมการของกลุํม
สถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการกลุํมสถานศึกษาได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
ร๎อยละ 100

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

50,000

ต.ค.62- กย.
63

กลุํม
นโยบาย
และแผน

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

6

5

1

6

1

หน๎า 158

นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
9. ประชุมปฏิบัตกิ ารแนว
ทางการจัดตั้งงบประมาณงบ
ลงทุน คําครุภัณฑ์และสิ่งกํอสร๎าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ
สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 3

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

เพื่อให๎ผู๎บริหาร
สถานศึกษาและครูที่
รับผิดชอบงานด๎าน
งบประมาณโรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 มีความรู๎
ความเข๎าใจกระบวนการ
จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ
และสามารถบริหาร
งบประมาณได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

เชิงปริมาณ
ครูที่รับผิดชอบงานด๎าน
งบประมาณ จานวน
199 โรงเรียน ๆ ละ 1
คน รวม 199 คน
เชิงคุณภาพ
ผู๎รับผิดชอบด๎าน
งบประมาณ สถานศึกษา
ในสังกัด มีความรู๎ ความ
เข๎าใจ และสามารถวาง
แผนการจัดทาคาขอจัดตั้ง
จัดสรรงบประมาณ
ประจาปี และสามารถ
บริหารงบประมาณให๎มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สํงผลให๎
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางมี
ความสุขมีผลการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ร๎อยละ 100 ของผู๎เข๎ารับ
การอบรม มีความรู๎ ความเข๎าใจ
และสามารถวางแผนการจัดทา
คาขอจัดตั้ง จัดสรร งบประมาณ
ประจาปี และสามารถบริหาร
งบประมาณให๎มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สํงผลให๎ผู๎เรียน
ได๎เรียนรู๎อยํางมีความสุขมีผล
การเรียนที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

50,000

มี.ค. 63 –
เม.ย.63

นโยบาย
และแผน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

6

6

1

6

1

หน๎า 159

นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมหลัก
10. โครงการติดตามการ
ดาเนินงานตามนโยบาย และการ
ประเมินผลการบริหารจัดการของ
เขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เปูาหมาย
ของโครงการ

ตัวชี้วัด/
คําเปูาหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หนํวย : บาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

กลุํมที่
รับผิดชอบ

1. เพื่อติดตาม สรุป
รายงานผลการ
ดาเนินงานตามนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี
2. เพื่อติดตาม สรุป
รายงานผลการติดตาม
การดาเนินงานตาม
นโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการบริหาร
จัดการของเขตพื้นที่
การศึกษา ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
4. เพื่อเผยแพรํผล
การดาเนินงาน กับ
หนํวยงาน องค์กร
คณะกรรมการ
สาธารณชนทั่วไปและ
นาไปใช๎ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการ

เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัด
จานวน 199 โรงเรียน
2. ผู๎บริหาร ครู ในสังกัด
ทุกคน
3. บุคลากรสังกัด สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 3 ทุกคน
เชิงคุณภาพ
1.รายงานผลการติดตาม
การดาเนินงานตามนโยบาย
ของคณะ รัฐมนตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. รายงานผลการ ติดตาม
การดาเนินงานตามนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3. รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลการบริหาร
จัดการของเขตพืน้ ที่
การศึกษา ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
4. สรุปผลการรายงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติ
ประจาปี พ.ศ. 2563

1.รายงานผลการติดตามการ
ดาเนินงานตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ได๎ ร๎อยละ 100
2. รายงานผลการ ติดตาม
การดาเนินงานตามนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได๎
ร๎อยละ 100
3. รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลการบริหาร
จัดการของเขตพื้นที่การศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได๎
ร๎อยละ 100
4. สรุปผลการรายงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติ
ประจาปี พ.ศ. 2563 ได๎ ร๎อย
ละ 100

60,000

มิ.ย. ก.ย. 63

กลุํม
นโยบาย
และแผน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ
ฉบับ 12

นโยบาย
ความ
มั่นคงฯ

นโยบาย
สพฐ.

มาตรฐาน
สพท.

6

6

1

6

1

หน๎า 160

สํวนที่ 5

การบริหารแผนสูกํ ารปฏิบตั ิ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได๎การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานสํงมอบผลผลิตการให๎บริการการศึกษาที่
เชื่อมโยงสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได๎กาหนด
ปัจจัยความสาเร็จ และกระบวนการนาแผนสูํการปฏิบัติ ดังนี้
การจัดสรรทรัพยากรเพือ่ การขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได๎รับจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ จุดเน๎น ดังนี้
1. งบประมาณสาหรับการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 งบประมาณตามความจาเป็นพื้นฐาน เพื่อใช๎บริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นคําสาธารณูปโภค คําใช๎จํายเป็นคําตอบแทน คําใช๎สอย คําวัสดุและอื่นๆ
1.2 งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์ เพื่อดาเนินการตามกลยุทธ์เชิงนโยบาย จุดเน๎น
ของ สพฐ. และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
2. งบประมาณดาเนินการสาหรับสถานศึกษา
เพื่อให๎กลุํมสถานศึกษาใช๎ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ของงบประมาณที่ได๎ การปฏิบัติตามแผนจะเป็นการลงมือปฏิบัติตามโครงการมีการมอบหมายงาน
การจัดสรรทรัพยากร การประสานงาน การควบคุม การปฏิบัติงานเพื่อให๎การดาเนินงานเป็นไปตาม
เปูาหมาย
ในการบริหารงบประมาณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 คานึงถึง
ความคุ๎มคํา คุ๎มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ตํอผู๎เรียนสูงสุด สอดคล๎องกับกลยุทธ์ จุดเน๎นของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการดาเนินงานจักต๎องถูกต๎องตามวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณการเงิน การคลัง
กระบวนการนาแผนสูํการปฏิบตั ิ
1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ จุดเน๎นการพัฒนาและเปูาหมายการ
ให๎บริการหนํวยงาน ให๎บุคลากรทุกระดับรับรู๎และเข๎าใจตรงกันอยํางทั่วถึง
2. จัดโครงสร๎างกระบวนการทางาน และมอบหมายผู๎รับผิดชอบปฏิบัติงานอยํางชัดเจน
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและเปูาหมายตามนโยบายเพื่อกาหนดกลยุทธ์
เปูาหมายและตัวชี้วัดแหํงความสาเร็จ และจัดทาแผนแผนปฏิบัติการให๎บรรลุเปูาหมายตามวัตถุประสงค์
4. ดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
5. ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให๎การนายุทธศาสตร์/กลยุทธ์สูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม
6. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีสูํสาธารณชน และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
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ปฏิทินการบริหารแผนสูกํ ารปฏิบตั ิ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2562

พฤศจิกายน 2562
15 เมษายน 2563
15 กรกฎาคม 2563
15 ตุลาคม 2563

แนวปฏิบตั ิ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 แจ๎งนโยบาย กรอบทิศทาง การดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพฐ./สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ให๎สถานศึกษา/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ได๎รับทราบ และดาเนินการ
ในสํวนที่เกี่ยวข๎อง
1. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 แจ๎งแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
2. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 แจ๎งกรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ปัจจัยแหํงความสาเร็จของการนาแผนสูกํ ารปฏิบตั ิ
1. ผู๎บริหาร ทุกระดับ ให๎ความสาคัญในการบริหารจัดการ โดยมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของงาน
และการทางานแบบมีสํวนรํวมที่เอื้อตํอการพัฒนาความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ การปฏิบัติงานให๎บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนดไว๎
2. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุํงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และการทางานแบบมีสํวนรํวมที่เอื้อ
ตํอการพัฒนา ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ การปฏิบัติงานให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่กาหนด
ไว๎ในจุดเน๎นการพัฒนา
3. สํงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช๎ในการพัฒนาปฏิบัติงานอยํางเป็นระบบ
4. เชื่อมโยงความสาเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยํางชัดเจน
5. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมและยึดหลักธรรมาภิบาล
ดังนั้น การนาแผนไปปฏิบัติเป็นการปฏิบัติงานตามที่ได๎กาหนดไว๎ในแผนงานหรือโครงการ เพื่อให๎
งานที่กาหนดไว๎ในแผนบรรลุเปูาหมายผู๎บริหารควรมีกลวิธีในขั้นการนาแผนไปปฏิบัติ การดาเนินการใน
ด๎าน การเตรียมบุคคล งบประมาณ วิธีการ วัสดุอุปกรณ์ กํอนดาเนินการมีการชี้แจงให๎ผู๎รับผิดชอบและ
ผู๎ปฏิบัติงานดาเนินการมีการให๎คาแนะนาปรึกษาหารือ มีการควบคุมการปฏิบัติงานและการรายงาน
ตลอดจนการปรับปรุงแก๎ไขทุกระยะของการปฏิบัติงานมีความสาคัญยิ่ง
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การรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
การรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ เป็นการรายงานผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตาม
แผนที่กาหนดไว๎ เพื่อรายงานผลความสาเร็จตามตัวชี้วัดและคําเปูาหมายที่กาหนด และรายงานปัญหาอุป
สรรค์ในการดาเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการแก๎ไข ปรับปรุงและพัฒนาให๎ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจต๎องมีการ
ปรับปรุงวิธีการดาเนินงานหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปูาหมายของกิจกรรม/โครงการ ให๎เหมาะสมกับ
ทรัพยากรหรือสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหวํางปีงบประมาณ
วัตถุประสงค์ของการรายงานโครงการ
1. เพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ วําเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว๎หรือไมํ
มีปัญหา อุปสรรค์ในการดาเนินงานอยํางไร เพื่อนาข๎อมูลไปกาหนดแนวทางและมาตรการในการแก๎ไข
ปัญหาตําง ๆ ให๎การดาเนินงานตามโครงการบรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการตัดสินใจของผู๎บริหารในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการ
ดาเนินงานให๎ดียิ่งขึ้น
3. เพื่อชํวยให๎ผู๎จัดทาโครงการเกิดการเรียนรู๎ในกระบวนการทางานและสามารถพัฒนางานให๎ดี
ยิ่งขึ้น
ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจําย
ประจาปี) กาหนด ให๎หนํวยงานในสังกัดดาเนินการใน 2 ลักษณะ คือ
1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก๎าวหน๎า/ผลการดาเนินงาน/
ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต๎แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งกาหนดให๎มีการรายงาน 3 รูปแบบ
ได๎แกํ
1.1 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจํายประจาปี โดยใช๎แบบรายงาน สงป.301,
302 เป็นการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช๎จํายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
รายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 การรายงานตามแบบรายงานผลการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการประจาปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก๎าวหน๎า/ผลการดาเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
ของแผน/งาน/โครงการที่กาหนดไว๎ในแตํละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต๎แผนปฏิบัติราชการฯ พร๎อมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน เป็นรายไตรมาส
ทั้งนี้ การรายงานในข๎อ 1.1 และข๎อ 1.2 กาหนดให๎รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4
ไตรมาส/ปี และให๎มีการรายงานตามกาหนดระยะเวลา ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 ผลการดาเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ผลการดาเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 3 ผลการดาเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ
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ไตรมาสที่ 4

ผลการดาเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ
รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ
1.3 การจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจํายประจาปี)
เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการฯ โดยดาเนินการจัดทารายงานประจาปีของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุด
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ โดยเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปูาหมายของ
โครงการ ที่กาหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เปูาหมายของโครงการที่กาหนดไว๎ในแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อใช๎
เป็นกรอบในการประเมินผล
2.2 การเก็บรวบรวมข๎อมูล ประกอบด๎วย
- เก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบประเมินที่จัดทาขึ้น เพื่อเก็บข๎อมูลจากหนํวยงาน เมื่อ
สิ้นสุดการดาเนินงานในแตํละปีงบประมาณ
- รวบรวมข๎อมูลจากการรายงานผลการดาเนินงานตามไตรมาสของหนํวยงาน
2.3 การจัดทารายงานผลการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดยดาเนินการ
จัดทารายงานการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ
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แบบรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
รายงานผลการดาเนินงาน
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม “..................................”
2. ผลการดาเนินงาน
ปี 2562
ปี 2563
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ขออนุมัติโครงการ
2. ติดตํอประสานงาน
3. จัดโครงการ
4. สรุปผลประเมินโครงการ
3.
4.
5.
6.

จานวนผู๎เข๎ารํวมโครงการทัง้ หมด ................... คน
ระยะเวลาในการดาเนินการ ...............................................
สถานที่ ................................................................................
ความคุม๎ คําในการจัดโครงการ/กิจกรรม
ประมาณการคําใช๎จําย ................................ บาท
คําใช๎จํายจริง ................................. บาท
(ถ๎าคําใช๎จํายจริงสูงกวําที่ประมาณการ ให๎ชี้แจงเหตุผลประกอบ)
สรุป ต๎นทุนตํอหนํวยเทํากับ .................. บาท/คน
ความคุม๎ คําในการจัดโครงการ/กิจกรรม
(อธิบาย)........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ผลที่ได๎รับจากโครงการ
7.1 .........................................................
7.2 .........................................................
7.3 .........................................................
8. การประเมินผลสาเร็จของโครงการ
 มีการดาเนินงานตามแผน คือ แผน....................................................
 ไมํมีการดาเนินงานตามแผน
 เป็นไปตามกาหนดเวลา
 ไมํเป็นไปตามกาหนดเวลา เพราะ เลื่อนจากวันที่..............................เป็นวันที่...........................
 ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 มีการติดตามและประเมินผล
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9. ประเมินผลการบรรลุเปูาหมายตามตัวบํงชีท้ ี่กาหนด (เชิงคุณภาพ, เชิงปริมาณ)
 เชิงคุณภาพ คือ คําเฉลี่ยความพึงพอใจของผู๎เข๎ารํวมโครงการ เทํากับ ......... (ระดับ.....)
 บรรลุเปูาหมาย
 ไมํบรรลุเปูาหมาย เนื่องจาก.............................................
 เชิงปริมาณ คือ ผู๎เข๎ารํวมโครงการจานวน …..... คน คิดเป็นร๎อยละ ............. ของกลุํมเปูาหมาย (...... คน)
 บรรลุเปูาหมาย
 ไมํบรรลุเปูาหมาย เนื่องจาก.............................................
10. ข๎อเสนอแนะ/แนวทางแก๎ไข (จากสรุปผลประเมินโครงการ)
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
11. แนวทางในการพัฒนาโครงการในปีตํอไป (หากจะมีการดาเนินโครงการตํอเนื่อง)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ....................
12. เอกสารแนบสรุปโครงการ ประกอบด๎วย
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
 หนังสือขออนุมัติโครงการและคําใช๎จําย
 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
 หนังสือขอความอนุเคราะห์หนํวยงานตํางๆ (ถ๎ามี)
 หนังสือขอเชิญประชุม (ถ๎ามี)
 รายงานการประชุม (ถ๎ามี)
 หนังสือขอบคุณ (ถ๎ามี)
 ใบลงทะเบียนผู๎เข๎ารํวมโครงการ
 เอกสารประกอบการบรรยาย
 หนังสือขออนุมัติคําใช๎จํายจริง
 ใบเสร็จชาระเงิน
 ประมวลภาพกิจกรรม
 แบบประเมินโครงการ
 สรุปผลประเมินโครงการ
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ภาคผนวก
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ 233 / 2562
เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ Looking Back and Moving Forward
for Kalasin Primary Educational Service Area Office 3.
-------------------------------------ด๎วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 กาหนดการจัดประชุมการดาเนินโครงการ
Looking Back and Moving Forward for Kalasin Primary Educational Service Area Office 3. เพื่อขับเคลื่อน
ให๎บุคลากรมีความรู๎ความสามารถในการเขียนโครงการฯ, การรายงานผลการดาเนินงานโครงการฯ, การวิเคราะห์
โครงการฯ และดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงแตํงตั้ง
คณะกรรมการและคณะทางาน ประกอบด๎วย
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน๎าที่ให๎คาปรึกษา และอานวยความสะดวกในการดาเนินงานตามโครงการ ประกอบด๎วย
1.1 นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ประธานกรรมการ
1.2 นายสุนทรา หันชัยศรี
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รองประธานกรรมการ
1.3 นายปิยพงศ์ สุํมมาตย์
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รองประธานกรรมการ
1.4 นายโกสีย์ แสบงบาล
ผู๎อานวยการกลุํมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
1.5 นายอดิศักดิ์ ทวยลี
ผู๎อานวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
1.6 นางมยุรี ไชยโชติ
ผู๎อานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
1.7 นายสวาส บุญอาษา
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ
กรรมการ
1.8 นายสุปัน สุรันนา
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ กรรมการ
1.9 จอ.ไวกูล มะลิรส
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
1.10 นางราตรี พูลพัฒน์
ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
กรรมการ
ปฏิบัติหน๎าทีผ่ ู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ
1.11 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์
1.12 นายนาพงษ์ ไกยเดช
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมกฎหมายและคดี
กรรมการ
1.13 นายสุเมธ ปาละวงษ์
นักประชาสัมพันธ์
กรรมการ
1.14 น.ส.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.15 นายสุพรรณ์ แก๎วนิสสัย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.16 นายพิสดาร แสนมาโนช คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.17 นายประสาน จันทร์สวําง คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.18 นายสมัคร เยาวกรณ์
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.19 นายพรชัย เทศารินทร์
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.20 นายสุพัฒน์ วรชัย
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.21 นายประดาบชัย ตุระซอง ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 1
กรรมการ
1.22 นายพูลผล เหลํานายอ
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 2
กรรมการ
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1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

นายเทวินทร์ ฉายะโคตร
นายอุํนใจ จิตจักร์
นายจักรินทร์ พิมพ์รนิ ทร์
นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง
นายบุญโฮม ชัยชํวย
นายบุญสืบ ประจาตน
นายกรชกร ชวติ
นายเจนณรงค์ เวียงวะลัย
นางพจนา หันชัยศรี
นางเพ็ญศิริ แสนศิลป์
น.ส.มงกุฏ ประครองสุข
นายสมรศักดิ์ วัณโนนาม
นายจิตติศักดิ์ รองจัตุ
นางกนกพรรณ พลตื้อ
นางเนตรนภา รองจัตุ
นายประภวิษณุ์ จิตจักร
นางลมุล เนตรคุณ

ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 3
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 4
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 5
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 6
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 7
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 8
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 9
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 10
ผู๎ทรงคุณวุฒิจากองค์กรเอกชน
ผู๎แทนผู๎อานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก
ผู๎แทนผู๎อานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก
ผู๎แทนผู๎อานวยการโรงเรียนขนาดเล็ก
ผู๎แทนผู๎อานวยการโรงเรียนขยายโอกาส
ผู๎แทนครู
ผู๎แทนครู
ปฎิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู๎ชํวยเลขานุการ

2. คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ Looking Back and Moving Forward for Kalasin Primary Educational
Service Area Office 3. มีหน๎าทีด่ าเนินงานตามโครงการเพือ่ ให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด๎วย
2.1 นายปิยพงศ์ สุํมมาตย์
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ประธานกรรมการ
2.2 นายสวาส บุญอาษา
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ
กรรมการ
ปฏิ
บ
ต
ั
ห
ิ
น๎
า
ที
ผ
่
อ
๎
ู
านวยการกลุ
ม
ํ
สํ
ง
เสริ
ม
การศึ
ก
ษาทางไกลฯ
2.3 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์
กรรมการ
2.4 นายโกสีย์ แสบงบาล
ผู๎อานวยการกลุํมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
2.5 นายอดิศักดิ์ ทวยลี
ผู๎อานวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
2.6 นางมยุรี ไชยโชติ
ผู๎อานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
2.7 นายสุปัน สุรันนา
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาครูฯ
กรรมการ
2.8 จอ.ไวกูล มะลิรส
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
2.9 นางราตรี พูลพัฒน์
ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
กรรมการ
2.10 นายนิยม ใจศิริ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.11 นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.12 นายเจษฎา คะโยธา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.13 นางศศิกานต์ เจริญดี
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.14 นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.15 น.ส.จิณัฐตา วรรณเกษม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.16 นายอภิรัฐ เจาะจง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.17 นายจุมพล วงศ์ษร
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.18 นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.19 นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
2.20 น.ส.วรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
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2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.60

นางรัชนี สุขสวัสดิ์
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
น.ส.วิชชุดา ตรีเนตร
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
น.ส.ชญาภรณ์ บาลศรี
นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์
นายศักดิ์ชัย แสนโยธา
นางนันทพร ครุฑโต
นายสุรนิ ทร์ หนองช๎าง
นางสุวรรณภา เนตรคุณ
นางอาทิตยา บริพันธ์
น.ส.จริยา จารัตน์
น.ส.ธิดารัตน์ พันธุ์ศิริ
นางธนัชพร หนองช๎าง
นางราตรี เอราวัณ
น.ส.เพ็ญประภา ภูธาตุเพชร
นางเพ็ญศรี วิเศษศรี
น.ส.แอนนา ปัทมารัง
น.ส.ดวงเนตร สันวิลาศ
นางประไพภัทร บุญเรือง
นายสุเมธ ปาละวงศ์
น.ส.ปรียานันท์ โสภา
นางหฤทัย แกํนสาโรง
น.ส.กิตติยา ศรีวรขันธ์
นายประหยัด วรพล
น.ส.ลาใย ลาโรจน์
น.ส.ภัทรนรินทร์ ทิพย์ศิริ
น.ส.ลลิตา ใจศิริ
นายพทสิน ยีว่ าศรี
นายณัฐพล ทวยลี
นายขจรพงศ์ สามสงํา
นางวรางคณา บุษมงคล
น.ส.ปัญญพัฒน์ ดลเพ็ญ
น.ส.อันชิกาญจน์ ใจศิริ
น.ส.ปรียกาญจน์ บุญตะหล๎า
น.ส.จุฬาลักษณ์ ปรีวิลยั
น.ส.ณัตติยา ทวยลี
น.ส.วรรณพร ปัสสะ
น.ส.ชญาภรณ์ บาลศรี
น.ส.เบญจมาศ นุํมด๎วง

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
เจ๎าพนักงานธุรการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักประชาสัมพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป
เจ๎าพนักงานธุรการ
เจ๎าพนัเจ๎กางานธุ
พนักงานธุ
รการรการ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เจ๎าพนักงานพัสดุ
พนักงานธุ
พนักงานธุ
รการรการ
พนักงานพิมพ์
พนักงานพิมพ์
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
เจ๎าพนักงานธุรการ
เจ๎าพนักงานธุรการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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2.61
2.62
2.63
2.64
2.65
2.66
2.67
2.68
2.69
2.70
2.71
2.72
2.73

น.ส.มนทิรา โกพลรัตน์
นายธีรพล เวฬุวนารักษ์
นางวชิราพร พิมพ์เภา
น.ส.เกสรา ใจอํอน
นายอรรคพล เนตรคุณ
นายประกอบใจ เพราะนาไรํ
นายผดุงศักดิ์ เงียบสดับ
นายอาทิตย์ อรรถวิลัย
นายนรากร บุญเกิด
นางดอกไม๎ เภาโพธิ์
นางจารุวรรณ นุํนภักดี
นางลมุล เนตรคุณ
น.ส.เมทิกา โคกลือชา

เจ๎าพนักงานธุรการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ๎าพนักงานธุรการ
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
ยามรักษาการณ์
ยามรักษาการณ์
พนักงานขับรถ
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
แมํบ๎าน
แมํบ๎าน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเนัคราะห์
กวิเคราะห์
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ํวยเลขานุการ
กรรมการ/ผู๎ชกรรมการ/ผู
ํวยเลขานุก๎ชาร

3. คณะกรรมการฝุายการเงิน มีหน๎าที่เบิกจํายเงิน ควบคุมดูแล จัดทาเอกสารที่เกี่ยวกับการเบิกจําย ให๎ถูกต๎อง
ตามระเบียบ ประกอบด๎วย
3.1 นายอดิศักดิ์ ทวยลี
ผู๎อานวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย์
ประธานกรรมการ
3.2 นายประหยัด วรพล
นักวิชาการพัสดุ
รองประธานกรรมการ
3.3 น.ส.ลาใย ลาโรจน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
3.4 น.ส.ภัทรนรินทร์ ทิพย์ศิริ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
กรรมการ
3.5 น.ส.ลลิตา ใจศิริ
เจ๎าพนักงานพัสดุ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ
3.6 นางลมุล เนตรคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. คณะกรรมการติดตามผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีหน๎าที่กากับ ติดตาม โครงการที่ได๎รับจัดสรรงบประมาณ รายงานผู๎บังคับบัญชา ประกอบด๎วย
4.1 นายสุนทรา หันชัยศรี
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ประธานกรรมการ
4.2 นายสวาส บุญอาษา
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ
รองประธานกรรมการ
4.3 จอ.ไวกูล มะลิรส
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
4.4 นางราตรี พูลพัฒน์
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
กรรมการ
4.5 นายอดิศักดิ์ ทวยลี
ผู๎อานวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
4.6 นางมยุรี ดลเพ็ญ
ผู๎อานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ กรรมการ
4.7 นายสุปัน สุรันนา
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ
4.8 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์
4.9 นางนันทพร ครุฑโต
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
4.10 นายธีรพล เวฬุวนารักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
4.11 นายสมศรี สุํมมาตย์
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4.12 นายประภวิษณุ์ จิตจักร
ปฎิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมนโยบายและแผน กรรมการเลขานุการ
กรรมการ/ผู๎ชํวยเลขานุการ
4.13 นางลมุล เนตรคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ/ผู๎ชํวยเลขานุการ
4.14 น.ส.เมทิกา โคกลือชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ให๎กรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง มีหน๎าที่ดาเนินการโครงการ Looking Back and Moving Forward for
Kalasin Primary Educational Service Area Office 3. ให๎บรรลุวัตถุประสงค์ เปูาหมาย ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแกํทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป
สั่ง ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หน๎า 167

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ 296 / 2562
เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-------------------------------------ด๎วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 กาหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
จึงแตํงตั้งคณะกรรมการและคณะทางาน ประกอบด๎วย
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน๎าที่กาหนดกรอบนโยบาย เพื่อให๎คณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให๎มีความสอดคล๎อง เชื่อมโยงภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนองตํอนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, สานักงานศึกษาธิการภาค 12, จังหวัดกาฬสินธุ,์ สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด๎วย
1.1 นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ประธานกรรมการ
1.2 นายสุนทรา หันชัยศรี
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รองประธานกรรมการ
1.3 นายปิยพงศ์ สุํมมาตย์
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รองประธานกรรมการ
1.4 นายสุปัน สุรันนา
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
1.5 นายอดิศักดิ์ ทวยลี
ผู๎อานวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
1.6 นางมยุรี ไชยโชติ
ผู๎อานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
1.7 นายสวาส บุญอาษา
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ
กรรมการ
1.8 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ กรรมการ
1.9 จ.อ.ไวกูล มะลิรส
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
1.10 นางราตรี พูลพัฒน์
ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
กรรมการ
1.11 นายศักดิ์ชัย แสนโยธา
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ
1.12 นางอาทิตยา บริพันธ์
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมกฎหมายและคดี
กรรมการ
1.13 นายสุเมธ ปาละวงษ์
นักประชาสัมพันธ์
กรรมการ
1.14 น.ส.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.15 นายสุพรรณ์ แก๎วนิสสัย
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.16 นายพิสดาร แสนมาโนช
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.17 นายประสาน จันทร์สวําง
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.18 นายสมัคร เยาวกรณ์
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.19 นายพรชัย เทศารินทร์
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.20 นายสุพัฒน์ วรชัย
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
1.21 นายประดาบชัย ตุระซอง ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 1
กรรมการ
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1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32

นายพูลผล เหลํานายอ
นายเทวินทร์ ฉายะโคตร
นายอุํนใจ จิตจักร์
นายจักรินทร์ พิมพ์รนิ
นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง
นายบุญโฮม ชัยชํวย
นายบุญสืบ ประจาตน
นายกรชกร ชวติ
นายเจนณรงค์ เวียงวะลัย
นายประภวิษณุ์ จิตจักร
นางลมุล เนตรคุณ

ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 2
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 3
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 4
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 5
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 6
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 7
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 8
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 9
ประธานกลุํมสถานศึกษาที่ 10
ปฎิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการเลขานุการ
กรรมการ/ผู๎ชํวยเลขานุการ

2. คณะกรรมการจัดทารํางแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 และแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มีหน๎าที่ สรุปแผนงาน โครงการ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยให๎มีความสอดคล๎อง เชื่อมโยงภารกิจ
การจัดการศึกษาที่ตอบสนองตํอนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ,
จังหวัดกาฬสินธุ,์ สานักงานศึกษาธิการภาค 12, สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด๎วย
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
1. นายสุนทรา หันชัยศรี
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ประธานกรรมการ
2. นายสวาส บุญอาษา
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ
รองประธานกรรมการ
3. จ.อ.ไวกูล มะลิรส
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย แสนโยธา
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ
5. นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
6. นายเจษฎา คะโยธา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
7. นางศศิกานต์ เจริญดี
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
8. นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
9. น.ส.จิณัฐตา วรรณเกษม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
10. นายอภิรัฐ เจาะจง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
11. นายจุมพล วงศ์ษร
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
12. นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
13. นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
14. นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
15. น.ส.วิชชุดา ตรีเนตร
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
16. นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
17. น.ส.ชญาภรณ์ บาลศรี
เจ๎าพนักงานธุรการ
กรรมการ
18. น.ส.แอนนา ปัทมารัง
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
19. น.ส.ดวงเนตร สันวิลาศ
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
20. น.ส.เพ็ญประภา ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
21. น.ส.วรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ์ ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ
22. นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
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1. นายสุนทรา หันชัยศรี
2. นายสวาส บุญอาษา
3. จ.อ.ไวกูล มะลิรส
4. นายศักดิ์ชัย แสนโยธา
5. นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
6. นายเจษฎา คะโยธา
7. นางศศิกานต์ เจริญดี
8. นางสมจิตร พิมพ์รส
9. น.ส.วรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ์
10. นางรัชนี สุขสวัสดิ์
11. นายอภิรัฐ เจาะจง
12. นายจุมพล วงศ์ษร
13. นางเครือวัลย์ ชิณโสม
14. นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
15. น.ส.วิชชุดา ตรีเนตร
16. นางสุชัญญา เยื้องกลาง
17. น.ส.ชญาภรณ์ บาลศรี
18. นางราตรี เอราวัณ
19. นางเพ็ญศรี วิเศษศรี
20. นายนรากร บุญเกิด
21. น.ส.จิณัฐตา วรรณเกษม
22. นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์

รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
เจ๎าพนักงานธุรการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. นายสุนทรา หันชัยศรี
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
2. นายสวาส บุญอาษา
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ
3. จ.อ.ไวกูล มะลิรส
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
4. นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ
5. นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์
6. นายเจษฎา คะโยธา
ศึกษานิเทศก์
7. นางศศิกานต์ เจริญดี
ศึกษานิเทศก์
8. นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์
9. น.ส.วรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ์
ศึกษานิเทศก์
10. นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
11. นายอภิรัฐ เจาะจง
ศึกษานิเทศก์
12. นายจุมพล วงศ์ษร
ศึกษานิเทศก์
13. นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์
14. นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา ศึกษานิเทศก์
15. น.ส.วิชชุดา ตรีเนตร
ศึกษานิเทศก์
16. นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

น.ส.จิณัฐตา วรรณเกษม
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
นางราตรี เอราวัณ
น.ส.เพ็ญประภา ภูธาตุเพชร
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
นางธนัชพร หนองช๎าง

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ศึกษานิเทศก์
นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ

นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการ
ศึกษาทางการศึกษา
1. นายปิยพงศ์ สุํมมาตย์
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ประธานกรรมการ
2. จ.อ.ไวกูล มะลิรส
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ทวยลี
ผู๎อานวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
4. นางราตรี พูลพัฒน์
ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
กรรมการ
5. นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ กรรมการ
6. นายสวาส บุญอาษา
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ
กรรมการ
7. นายประภวิษณุ์ จิตจักร
ปฎิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมนโยบายและแผน
กรรมการ
8. นายศักดิ์ชัย แสนโยธา
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ
9. นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
10. นายเจษฎา คะโยธา
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
11. นางศศิกานต์ เจริญดี
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
12. นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
13. น.ส.วรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ์ ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
14. นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
15. นายอภิรัฐ เจาะจง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
16. นายจุมพล วงศ์ษร
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
17. นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
18. นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
19. น.ส.วิชชุดา ตรีเนตร
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
20. นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
21. น.ส.จิณัฐตา วรรณเกษม
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
22. นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
23. นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
กรรมการ
24. น.ส.ลาไย ลาโรจน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
25. น.ส.เมทิกา โคกลือชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
26. นางวชิราพร พิมพ์เภา
เจ๎าพนักงานธุรการ
กรรมการ
27. น.ส.กิตตยา ศรีวรขันธ์
เจ๎าพนักงานธุรการ
กรรมการ
28. นายนรากร บุญเกิด
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
กรรมการ
29. น.ส.เพ็ญประภา ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
30. นางราตรี เอราวัณ
นักวิชาการศึกษา
กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ
31. นางเพ็ญศรี วิเศษศรี
นักวิชาการศึกษา
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นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
1. นายปิยพงศ์ สุํมมาตย์
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
2. จ.อ.ไวกูล มะลิรส
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
3. นายสวาส บุญอาษา
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ
4. นายอดิศักดิ์ ทวยลี
ผู๎อานวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย์
5. นางราตรี พูลพัฒน์
ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
6. นางราตรี เอราวัณ
นักวิชาการศึกษา
7. น.ส.เพ็ญประภา ภูธาตุเพชร
นักวิชาการศึกษา
8. น.ส.ดวงเนตร สันวิลาศ
นักวิชาการศึกษา
9. นางประไพภัทร บุญเรือง
นักวิชาการศึกษา
10. นางเพ็ญศรี วิเศษศรี
นักวิชาการศึกษา
11. น.ส.วิชชุดา ตรีเนตร
ศึกษานิเทศก์
12. น.ส.ปรียานันท์ โสภา
นักจัดการงานทั่วไป
13. นายณัฐพล ทวยลี
พนักงานพิมพ์
14. นายประหยัด วรพล
นักวิชาการพัสดุ
15. น.ส.ลลิตา ใจศิริ
เจ๎าพนักงานพัสดุ
16. น.ส.แอนนา ปัทมารัง
นักวิชาการศึกษา
17. นายอรรคพล เนตรคุณ
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
1. นายปิยพงศ์ สุํมมาตย์
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
2. นายอดิศักดิ์ ทวยลี
ผู๎อานวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย์
3. นายสวาส บุญอาษา
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ
4. จ.อ.ไวกูล มะลิรส
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
5. นายสุปัน สุรันนา
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมบริหารงานบุคคล
6. นางมยุรี ไชยโชติ
ผู๎อานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน
7. นายประภวิษณุ์ จิตจักร
ปฎิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมนโยบายและแผน
8. นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ
9. นายศักดิ์ชัย แสนโยธา
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
10. นางอาทิตยา บริพันธ์
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมกฎหมายและคดี
11. นายสุเมธ ปาละวงศ์
นักประชาสัมพันธ์
12. นายอภิรัฐ เจาะจง
ศึกษานิเทศก์
13. นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์
14. นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์
15. น.ส.วรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ์ ศึกษานิเทศก์
16. นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์
17. นางนันทพร ครุฑโต
นักทรัพยากรบุคคล
18. นายสุรนิ ทร์ หนองช๎าง
นักทรัพยากรบุคคล
19. นางสุวรรณภา เนตรคุณ
นักทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

นางลมุล เนตรคุณ
น.ส.เมทิกา โคกลือชา
นายธีรพล เวฬุวนารักษ์
นางหฤทัย แกํนสาโรง
น.ส.ปรียานันท์ โสภา
นางเพ็ญศรี วิเศษศรี
น.ส.ชญาภรณ์ บาลศรี
นางราตรี พูลพัฒน์
น.ส.กิตตยา ศรีวรขันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ๎าพนักงานธุรการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
เจ๎าพนักงานธุรการ
ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
เจ๎าพนักงานธุรการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ

3. คณะกรรมการฝุายการเงิน มีหน๎าที่เบิกจํายเงิน ควบคุมดูแล จัดทาเอกสารที่เกี่ยวกับการเบิกจําย ให๎ถูกต๎อง
ตามระเบียบ ประกอบด๎วย
3.1 นายปิยพงศ์ สุํมมาตย์
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ประธานกรรมการ
3.2 นายอดิศักดิ์ ทวยลี
ผู๎อานวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย์
รองประธานกรรมการ
3.3 นายประหยัด วรพล
นักวิชาการพัสดุ
กรรมการ
3.4 น.ส.ลาใย ลาโรจน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
3.5 น.ส.ภัทรนรินทร์ ทิพย์ศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
3.6 น.ส.ลลิตา ใจศิริ
เจ๎าพนักงานพัสดุ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ
3.7 นางลมุล เนตรคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. คณะกรรมการติดตามผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี
หน๎าที่กากับ ติดตาม โครงการที่ได๎รับจัดสรรงบประมาณ รายงานผู๎บังคับบัญชา ประกอบด๎วย
4.1 นายสุนทรา หันชัยศรี
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ประธานกรรมการ
4.2 นายสวาส บุญอาษา
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ
รองประธานกรรมการ
4.3 นายสุปัน สุรันนา
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
4.4 จ.อ.ไวกูล มะลิรส
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
4.5 นางราตรี พูลพัฒน์
ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
กรรมการ
4.6 นายอดิศักดิ์ ทวยลี
ผู๎อานวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
4.7 นางมยุรี ไชยโชติ
ผู๎อานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
4.8 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ กรรมการ
4.9 นายศักดิ์ชัย แสนโยธา
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ
4.10 นางอาทิตยา บริพันธ์
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมกฎหมายและคดี
กรรมการ
4.11 นายธีรพล เวฬุวนารักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ
4.12 นางวชิราพร พิมพ์เภา
เจ๎าพนักงานธุรการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
4.13 นายประภวิษณุ์ จิตจักร
ปฎิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมนโยบายและแผน
กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ
4.14 นางลมุล เนตรคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการและผู๎ชํวยเลขาฯ
4.15 น.ส.เมทิกา โคกลือชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4.16 น.ส.เกสรา ใจอํอน
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ
ผู๎ชํวยเลขานุการ
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ให๎กรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง มีหน๎าที่ดาเนินการวิเคราะห์และบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 25632566 และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให๎สอดรับกับนโยบาย จุดเน๎นของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให๎สามารถนางบประมาณที่ได๎รบั ไปบริหารจัดการได๎อยํางถูกต๎อง บรรลุ
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแกํทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป
สั่ง ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
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