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คำนำ 

 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 กำหนดให้กลุ่มนโยบายและแผนดำเนินการตามข้อ 3 (4) จัดทำ
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานการปฏิบัติ
ราชการของหน ่วยงาน ภายใต ้ก ารข ับเคล ื ่อนนโยบายของสำน ักงานปล ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายอื ่นที่เกี ่ยวข้อง โดยดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการอย่างมีคุณภาพ 
 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
พัฒนางาน และใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนการจัดการศึกษาตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีต่อไป 
และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานฉบับนี้ จนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 
 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
     ธันวาคม 2565 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

ความสำคัญและความเป็นมา 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3

มาตรา 9 กำหนดไว้ว่าการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ (1) 
ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า (2) กำหนดแผนปฏบิัติ
ราชการของส่วนราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการดำเนินการ
ของแต่ละขั ้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  (3) ให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น รวมทั้งเป็นการดำเนินงาน
และขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการศึกษาของรัฐบาล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษา ประกอบด้วย การดำเนินงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่ตามคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที ่ 19/2560 ลงวันที ่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ข ้อ 11 ให ้ม ีสำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัด ส ังก ัดสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธ ิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ  
ทีม่อบหมายและให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด   
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน และตัดสินใจในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 3. เพื่อนำรายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ทราบ 
 

วิธีดำเนินงาน 
 1. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 2. กำหนดขอบเขตในการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 3. สร้างเครื่องมือติดตาม/เก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ข้อมูลตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตาม 
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 4. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 5. ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี  
 6. รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือวิเคราะห์จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาพรวม และรายงานต่อศึกษาธิการจังหวัด 
 7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสำนักงาน หน่วยงานและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
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ขอบเขตการดำเนินงาน 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

กาฬสินธุ์ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรม/โครงการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญา 
        ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้ประกอบการวางแผน และ
ตัดสินใจในการกำหนดทิศทาง ปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
ในปงีบประมาณ พ.ศ.2566 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 2. หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชน ผู้สนใจ ได้ทราบ
ผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 
บริบททั่วไป 

 

สภาพทั่วไปจังหวัดกาฬสนิธุ์ 
 

 1. ที่ตั้งและอาณาเขต   
จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งการปกครอง ออกเป็น 18 อำเภอ 135 ตำบล 1,584 หมู ่บ้าน 

274,274 ครัวเรือน ประชากร 975,853 คน ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และอยู่ใน
ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่าง เส้นรุ้งที่ 16 - 17 องศาเหนือ และอยู่ระหว่าง เส้นแวง 
ที่ 103 - 104 องศาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 519 กิโลเมตร เนื้อที ่ประมาณ 
6,946.75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4.4 ล้านไร ่คิดเป็นร้อยละ 4.1 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และมีอาณาเขตติดต่อ กับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 

แผนภูมิที่ 1 แผนที่ตั้งอาณาเขตจงัหวัดกาฬสินธุ ์
 

 ทิศเหนือ  ติดจังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุดรธานี  
 ทิศตะวันออก ติดจังหวัดร้อยเอด็ และจังหวัดมุกดาหาร  
 ทิศใต้ ติดจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม  
 ทิศตะวันตก ติดจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น 
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 ตารางที่  1  ข้อมูลการปกครอง  
  จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 135 ตำบล 1,588 หมู่บ้าน 
311,145 ครัวเรือน 

อำเภอ พื้นที่ (ตร.กม.) ระยะทาง (กม.) ตำบล หมู่บ้าน ครัวเรือน 

1. กมลาไสย 325.262 12 8 111 19,841 

2. กุฉินารายณ์ 739.247 79 12 145 33,518 

3. เขาวง 205.105 103 6 71 13,922 

4. คำม่วง 621.005 81 6 71 13,799 

5. ฆ้องชัย 128.314 26 5 48 7,449 

6. ดอนจาน 236.636 26 5 48 7,550 

7. ท่าคันโท 393.549 99 6 60 11,039 

8. นาค ู 203.092 88 5 55 10,009 

9. นามน 245.329 42 5 67 11,460 

10. เมืองกาฬสินธุ์ 649.849 0 17 185 51,032 

11. ยางตลาด 621.084 16 15 208 39,731 

12. ร่องคำ 82.137 39 3 40 5,420 

13. สมเด็จ 454.095 40 8 94 20,739 

14. สหัสขันธ ์ 316.402 39 8 85 13,006 

15. สามชัย 550.853 85 4 47 7,510 

16. หนองกุงศรี 626.944 62 9 113 20,161 

17. ห้วยผึ้ง 256.832 60 4 52 9,130 

18. ห้วยเม็ก 291.011 48 9 84 15,649 

รวม 6,946.746 - 135 1,584 311,145 
 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ 2565 
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 ตารางที่  2  ข้อมูลประชากรกาฬสินธุ์ จำแนกเพศ ปี 2565 
  จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประชากรทั้งสิ้น 806,798 คน เป็นประชากรชาย 397,733 คน และ
เป็นประชากรหญิง 409,065 คน ดังนี้ 

อำเภอ ชาย หญิง รวม 

1. กมลาไสย 30,135 31,355 61,490 

2. กุฉินารายณ์ 41,128 42,174 83,302 

3. เขาวง 13,811 14,388 28,199 

4. คำม่วง 18,774 18,968 37,742 

5. ฆ้องชัย 10,744 10,550 21,294 

6. ดอนจาน 11,943 12,206 24,149 

7. ท่าคันโท 17,712 17,196 34,908 

8. นาค ู 11,875 12,107 23,982 

9. นามน 14,945 14,899 29,844 

10. เมืองกาฬสินธุ์ 59,041 62,390 121,431 

11. ยางตลาด 52,907 56,157 109,064 

12. ร่องคำ 6,153 6,485 12,638 

13. สมเด็จ 23,523 24,303 47,826 

14. สหัสขันธ ์ 13,673 13,916 27,589 

15. สามชัย 10,008 10,128 20,136 

16. หนองกุงศรี 27,965 28,057 56,022 

17. ห้วยผึ้ง 12,682 12,949 25,631 

18. ห้วยเม็ก 20,714 20,837 41,551 

รวม 397,733 409,065 806,798 
 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 
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2. บทบาทภารกิจ 
 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่
กฎหมายกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด สั่งการ กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด จัดทำกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ และ
ปฏิบัติตามภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
 

 
แผนภูมิที่ 2 แผนที่ตั้งสำนักงานศกึษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ ์

 

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่ ๗๒/๑ ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์  
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐   

  โทรศัพท์ ๐๔๓-๐๑๙๗๕๕ ตอ่ ๑-๑4   โทรสาร (Fax) ๐๔๓-๘๑๑๗๒๘ 
 

 
แผนภูมิที่ 3 โครงสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ ์

ทีต่ั้ง 
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 ตารางที่  3  ข้อมูลจำนวนบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร (คน) 

1. ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 

2. รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 

3. ศึกษานิเทศก์ 10 

4. บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) 40 

5. เจ้าหน้าที่คุรุสภา 2 

6. ลูกจ้างชั่วคราว 6 

รวม 60 

 ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 
 
 3. ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ตารางที ่ 4  ประชากรวัยเรียน จำแนกรายอายุ ปี 2564 

อายุ 
ปี 2564 ช่วงอายุ 

วัยเรียน ชาย หญิง รวม 
3 ขวบ 4,359 4,237 8,596 เตรียมความพร้อม 
4 ปี 4,916 4,456 9,372 
5 ปี 4,854 4,545 9,399 ก่อนประถม 
6 ปี 4,946 4,800 9,746 
7 ปี 5,459 5,078 10,537  

 
ประถมศึกษา 

8 ปี 5,455 5,168 10,623 
9 ปี 5,957 5,574 11,531 

10 ปี 5,699 5,456 11,155 
11 ปี 5,719 5,414 11,133 
12 ปี 5,660 5,413 11,073 
13 ปี 5,794 5,469 11,263  

มัธยมต้น 14 ปี 5,927 5,737 11,664 
15 ปี 5,922 5,562 11,484 
16 ปี 5,901 5,707 11,608  

มัธยมปลาย/ปวช. 17 ปี 6,057 5,745 11,802 
18 ปี 5,872 5,583 11,455 
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  ตารางที่  5  สถานศึกษา บุคลากร และผู้เรียน แยกรายสังกัด 
 

ที ่ สังกัด จำนวน
สถานศึกษา 

จำนวน
บุคลากร 

จำนวนผู้เรียน รวมผู้เรียน 

1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 586 8,747 100,621 100,621 
    1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
169 1,901 20,681 

    1.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

164 1,847 19,106 

    1.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

198 2,371 25,885 

    1.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

55 2,484 34,539 

    1.5 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ       2 144 410 
2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 51 1,206 17,488 17,488 
3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 18 649 14,453 14,453 
4 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
18 584 22,236 22,236 

5 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

2 619 3,961 3,961 

6 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 444 1,684 25,640 25,640 
7 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 10 108 762 762 
8 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 1 98 309 309 

รวมทั้งหมด 1,718 22,434 185,470 185,470 
 

 ตารางที ่ 6  ผู้เรียนแยกระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ ระดับการศึกษา รายละเอียด ผู้เรียน ร้อยละ 
1 
 

ก่อนประถมศึกษา 
 

เตรียมความพร้อมระยะแรกเริ่ม (ศึกษาพิเศษ) 410 33,830 18.24 
เตรียมอนุบาล 14,357 
อนุบาล 1 - 3 19,063 

2 ประถมศึกษา ประถมศึกษา 61,961 61,961 33.41 
3 มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนต้น 31,349 31,349 16.90 
4 มัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่า 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 40,777 50,866 27.43 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 10,089 

5 อุดมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 4,401 7,464 4.02 
ปริญญาตรี 3,063 
รวมทั้งหมด 185,470 185,470 100.00 
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 ตารางที ่ 7  อัตราการเข้าเรียนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 

2565 
ปวช.1 ม.4 ปวช.1 ม.4 ปวช.1 ม.4 ปวช.1 ม.4 ปวช.1 ม.4 
3,061 6,041 3,299 5,815 3,634 6,163 3,170 6,627 3,085 7,080 
33.63 66.37 36.81 63.19 37.09 62.91 32.36 67.64 30.35 69.65 
33.63/66.37 36.81/63.19 37.09/62.91 32.36/67.64 30.35/69.65 

 ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 ตารางที่  8  ผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2563 – 2564  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลต่าง 
การศึกษา 2563 การศึกษา 2564 

คณิตศาสตร์ 38.63 51.94 +13.31 
ภาษาไทย 44.83 56.94 +12.11 

เฉลี่ย 41.73 54.45 +12.72 
 

 ตารางที ่ 9  ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 – 2564  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลต่าง 
การศึกษา 2563 การศึกษา 2564 

ภาษาไทย 53.73 48.36 -5.37 
คณิตศาสตร์ 27.69 34.77 +7.08 
วิทยาศาสตร์ 37.07 33.31 -3.76 
ภาษาต่างประเทศ 37.67 34.43 -3.24 

เฉลี่ย 39.04 37.72 -1.32 
 

  ตารางที่  10  ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 – 2564  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลต่าง 
   ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาษาไทย 53.47 47.23 -6.24 
คณิตศาสตร์ 23.69 22.12 -1.57 
วิทยาศาสตร์ 28.92 30.20 +1.28 
ภาษาต่างประเทศ 31.71 27.88 -3.83 

เฉลี่ย 34.45 31.86 -2.59 
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  ตารางที ่ 11  ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 – 2564  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลต่าง 
 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ภาษาไทย 40.30 44.80 +4.50 
คณิตศาสตร์ 21.92 19.10 -2.82 
วิทยาศาสตร์ 29.92 27.70 -2.22 
สังคมศึกษาฯ 34.60 35.79 +1.19 
ภาษาต่างประเทศ 24.84 22.33 -2.51 

เฉลี่ย 30.32 29.95 -0.37 
          ตารางที ่ 12  ผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ V-NET ปีการศึกษา 2563 – 2564 
(ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2) 

สมรรถนะ ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลต่าง 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ปวช.3 32.86 40.80 +7.94 
ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ปวส.2 32.86 - - 

 

 ตารางที่ ๑3 ผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ N-NET ปีการศึกษา 2563 – 2564 
(ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย) 

ระดับ สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ผลต่าง 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ชั้นประถมศึกษา ทักษะการเรียนรู้ 34.96 36.26 +1.30 
ความรู้พื้นฐาน 42.69 40.04 -2.66 
การประกอบอาชีพ 38.16 44.87 +6.71 
ทักษะการดำเนนิชีวติ 45.11 46.68 +1.57 
การพัฒนาสังคม 44.08 44.38 +0.30 

เฉลี่ย 40.367 42.45 +2.08 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทักษะการเรียนรู้ 33.67 36.70 +3.03 

ความรู้พื้นฐาน 33.72 37.61 +3.89 
การประกอบอาชีพ 35.11 36.81 +1.70 
ทักษะการดำเนนิชีวติ 40.19 39.82 -0.37 
การพัฒนาสังคม 37.99 35.53 -2.46 

เฉลี่ย 35.13 37.29 +2.16 
ชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 
ทักษะการเรียนรู้ 31.91 30.16 -1.75 
ความรู้พื้นฐาน 26.26 30.93 +4.67 
การประกอบอาชีพ 33.64 33.20 -0.45 
ทักษะการดำเนนิชีวติ 33.17 33.88 +0.71 
การพัฒนาสังคม 35.46 31.71 -3.76 

เฉลี่ย 30.59 31.97 +1.38 
 แหล่งข้อมูลผลทดสอบการศึกษา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) , 
เว็บไซต์ www.https://www.niets.or.th/ 

http://www.https/www.niets.or.th/
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 ตารางที่  14  สัดส่วนเด็กที่เข้าศึกษาในระดับปฐมวัย 
 

ปีการศึกษา 2561 2562 2563 2564 
สัดส่วนร้อยละ 77 70 70 70 

  
 ตารางที่  15  สัดส่วนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
 

ปีการศึกษา 2561 2562 2563 2564 
สัดส่วนร้อยละ 93.81 93.13 95.65 99.53 

  

 ตารางที่  16  สัดส่วนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ปีการศึกษา 2561 2562 2563 2564 
สัดส่วนร้อยละ 81.52 84.06 84.55 92.28 

 

 ตารางที่  17  สัดส่วนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ปีการศึกษา 2561 2562 2563 2564 
สัดส่วนร้อยละ 78.85 80.64 81.14 95.50 

 
 
 

 

 



 

 

ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนา 

 

 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ศึกษาวิเคราะห์ทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแมบ่ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ 
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และ  
แผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน 
กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3  
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 รวมทั้งสอดรับ
กับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบาย    การจัดการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามระเบียบ 
ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ย ั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที ่ 4 
เป้าหมายด้านการศึกษา นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์   

 บริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   

 
พันธกิจ    

 1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบบรูณาการ ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัด 

 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัด 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 3. ส่งเสริมการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชากรทุกช่วงวัย ให้ได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึงและเสมอภาค  

 4. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเชื่อมโยงกับ 
ทิศทางการพัฒนาจังหวัด ภายใต้ยุทธศาสตร์เกษตรปลอดภัย ท่องเท่ียววิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

 
 
 
    



13 

 

เป้าประสงค์รวม 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ อย่างมี

ประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัด ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาค เรียนรู้ตลอดชีวิต 

และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัด เป็นคนดี อยู่ร่วมกันได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถ

ดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

 1.  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2.  พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 
 3.  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 4.  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค่านิยม “KALASIN” 
  K  =  Knowledge   ความรู้ 
  A  =  Achievement สัมฤทธิ์ผล 
  L  =  Logical    มีเหตุผล 
  A  =  Academic   วิชาการ 
  S  =  Sustainable   ความยั่งยืน 
   I  =  Integration   การบูรณาการ 
  N  =  Network    เครือข่าย 

 
วัฒนธรรมองค์กร 

“ตระหนักในหน้าที่ สามัคคี มีจิตอาสา” 
 



 

 

ส่วนที่ 4 
ผลการด าเนินงาน 

 

 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีเครื ่องมือการติดตาม ประเมินผล เป็นเครื ่องมือในการติดตาม
ประเมินผลของคณะกรรมการติดตามประเมินผล ตามภารกิจและบทบาทหน้าที ่ตามกฎหมายกำหนด  
ซึ่งมุ่งความสำเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ที่ตั้งเป้าหมายไว้  

 ๑. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  
  ๒. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  1.  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2.  พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 
  3.  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  4.  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 
 
 

 การสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งนี้ เป็นการ
สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซ่ึงรวมผลการดำเนินงานจากทุกกลุ่มงาน
ที่เกี่ยวข้อง และได้ดำเนินการ ในประเด็นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์จะได้นำผลการดำเนินงานฉบับนี้เป็นข้อมูล
ประกอบการทบทวนภารกิจในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในปีต่อไป จึงขอนำเสนอผลการดำเนินงาน 
ในภาพรวม ดังนี้ 
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ตารางท่ี  18  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/การเบิกจ่าย 
 

งบประมาณรายจ่าย ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น บริหารและเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 
1. งบบุคลากร    
    1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 29,200,000 24,338,200 83.35 
2. งบดำเนินงาน    
    2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,507,516 1,221,576.67 81.03 
    2.2 ค่าสาธารณูปโภค 392,000 377,836.94 96.39 
3. งบรายจ่ายอื่นๆ 2,263,000 1,536,600 67.90 

รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4) 33,362,561 27,474,213.61 82.35 
 

แผนภูมิที่ 4 การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
 

 

 
 

ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. งบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2565  รวมจำนวนทั้งสิ้น  33,362,561 บาท  
2. บริหารและเบิกจ่าย  จำนวน  27,474,213.61 บาท  คิดเป็นร้อยละ  82.35 
3. งบประมาณคงเหลือ  จำนวน   5,888,347.39 บาท  คิดเป็นร้อยละ  17.65 
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1,221,576.67 377,836.94 1,536,600

ได้รับจัดสรร บริหารและเบิกจ่าย
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แผนงาน/โครงการ 
 1. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จำนวนทั้งสิ้น   34  โครงการ 
 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  32  โครงการ 
 3. ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน   2  โครงการ 
 4. โครงการที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย ทั้งสิ้น 32 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 94.12  
 

 โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ไม่ได้ดำเนินงาน เนื่องจากไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 
 2. โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ปี 2565 เนื่องจากไม่มีโรงเรียนที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก 
หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2565 จึงส่งคืนเงินโครงการทั้งหมด 
 

แผนภูมิที่ 5 แผนงาน/โครงการ 
 

 

32 โครงการ
(94.12%) 

2 โครงการ
(5.89%)

บรรลุตามตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย ไม่บรรลุตามตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย



 

 

ตารางที่ 19 สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ไดส้รุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์  

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
เป้าประสงค์รวม  

แผนปฏิบัติราชการ 
ผลการดำเนินงาน โครงการสำคัญ กลุ่มงานดำเนินการ 

1. สำนักงานศึกษาธกิาร
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการ
บริหารจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการ อย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

กลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาฬสินธุ์ มีการ
ดำเนินงานท่ีสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามแผนปฏิบตัิ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดังนี ้
1. มีการส่งเสริม/สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน/การ
พัฒนาตามสายงานการศึกษา ออนไลน/์หรือการพัฒนา
รูปแบบอื่นๆ 
2. มีการดำเนินการ บูรณาการบรหิารจัดการกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
3. มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
4. การดำเนินงานบริหารจดัการหน่วยงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
5. มีการดำเนินการส่งเสรมิการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมใหม่  ๆที่สามารถนำไปใช้ไดจ้ริงในการจัดการเรยีนรู้
ให้ผู้เรียน 
6. มีการดำเนินการเกี่ยวกับการพฒันาคุณภาพผู้เรียน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
7. มีการดำเนินการเกี่ยวกับการสง่เสริมการเพิ่มคณุภาพ
การศึกษา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ
 

1. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ์
2. โครงการประชุมปฏิบัติการจดัทำแผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
3. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยะห้าปี พ.ศ. 2566-2570 
4. โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว. PA 
(Performance Appraisal)” 
5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
6. โครงการประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
เอกชน จังหวัดกาฬสินธุ ์
7. โครงการขับเคลื่อนภารกจิงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบ
ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8. โครงการพัฒนาสมรรถนะศักยภาพในการปฏิบตัิงานแบบมีส่วนรว่ม ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
9. โครงการประชุมช้ีแจงและแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏบิัตริาชการ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 
10. โครงการพัฒนากระบวนการดำเนินการจัดทำควบคุมภายใน การบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ ์
 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
-กลุ่มนโยบายและแผน 
 
-กลุ่มนโยบายและแผน 
-กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
-กลุ่มอำนวยการ 
 
-กลุ่มส่งเสรมิฯ เอกชน 
 
-หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
-กลุ่มอำนวยการ 
 
-กลุ่มอำนวยการ 
 
-กลุ่มอำนวยการ 
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เป้าประสงค์รวม  
แผนปฏิบัติราชการ 

ผลการดำเนินงาน โครงการสำคัญ กลุ่มงานดำเนินการ 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยใน
จังหวัด ได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพอย่างท่ัวถึง  
เสมอภาค เรียนรู้ตลอดชีวิต 
และมีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

กลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาฬสินธุ์ มีการ
ดำเนินงานท่ีสอดคล้องกับเป้าประสงค์แผนปฏิบตัิ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี ้
๑. มีการดำเนินการเกี่ยวกับการสง่เสริม สนับสนุนให้
ประชากรอายุ 3-5 ปเีข้ารบัการศึกษาระดับปฐมวัยในสถาน 
ศึกษา/หรือรับการดูแล ในสถานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
๒. การดำเนินการพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนรู้ให้กับ
ครู/บุคลการทางการศึกษา/ครูผูด้แูลเด็ก เพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ 
๓. มีการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
4. มีการส่งเสริมและสนับสนุนเดก็และเยาวชนไทยที่
เรียนดี ประพฤติดี มีคณุธรรม ไดร้ับโอกาสทางการศกึษา 
5. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษากับนักเรยีนที่
เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย ์

1. โครงการ พัฒนาตัวช้ีวัดร่วมและกรอบการประเมินตัวชี้วัดร่วมของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศกึษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
กาฬสินธุ ์
2. โครงการโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคณุภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวดัโดยผ่านกลไกล กศจ. 
3. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 
4. โครงการส่งเสรมิเวทีและประชาคมเพื่อการจดัทำรูปแบบและ5แนวทาง
พัฒนาหลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
5. โครงการ Innovation For Education (IFTE) นวัตกรรมทางการศึกษา
เพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย 
6. โครงการขับเคลื่อนการปฏริูปการศึกษาในส่วนภมูิภาค 
7. โครงการการสร้างโอกาสเพื่อความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 

-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
 
 
-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
 
-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
 
 
-กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
 
- 
-กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยใน
จังหวัด เป็นคนดี อยู่
ร่วมกันได้ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม และสามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาฬสินธุ์ มีการ
ดำเนินงานท่ีสอดคล้องกับเป้าประสงค์ แผนปฏิบตัิ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังนี้ 
1. มีการดำเนินการเกี่ยวกับการสง่เสริมความมั่นคง 
ความตระหนักในความรักในสถาบันของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 

๑. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือยุวกาชาดและ
กิจการนักเรยีน 
2. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบตั ิ
3. โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพญ็ประโยชน์ ประจำปี 2565 
4. โครงการส่งเสรมิระเบียบวินัยลกูเสือ เนตรนารีประจำปี ๒๕๖5 
5. โครงการคัดเลือกผูม้ีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 
 

-กลุ่มลูกเสือฯ 
 
-กลุ่มลูกเสือฯ 
 
-กลุ่มลูกเสือฯ 
-กลุ่มลูกเสือฯ 
-กลุ่มลูกเสือฯ 
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เป้าประสงค์รวม  
แผนปฏิบัติราชการ 

ผลการดำเนินงาน โครงการสำคัญ กลุ่มงานดำเนินการ 

2. มีการดำเนินการเกี่ยวกับการสง่เสริมคณุธรรม 
จริยธรรม  
เช่น กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมคีวามเสยีสละ/จิต
อาสา/มคีวามกล้าหาญ/ซื่อสัตย์ สจุริต/ มีความ
รับผิดชอบ/มีความฉลาดทางวิชาการและทักษะ 
3. มีการดำเนินงานน้อมนำศาสตร์พระราชา/ พระบรม 
ราโชบาย/พระราชดำรดิ้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อ
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

6. โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2565 
7. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา  
2565 
8. โครงการเปิดโลกทัศนส์ร้างเสรมิและพัฒนาสมรรถนะ ยุวกาชาดดีเด่นโล่
พระราชทานฯ ประจำปี 2565 
9. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรม ยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำป ี2565 
10. โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ปี 2565 
11. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด
ไทย “100 ปี ยุวกาชาดไทย” 
12. โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสตูร “ครผูู้สอนกิจกรรม
ยุวกาชาด” 
13. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ประจำปี 2565 
14. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสรมิ
ความประพฤตินักเรียนและ นักศกึษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖5 
15. โครงการลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปี 2565 
16. โครงการฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนกัศึกษา 
ประจำปี 2565 
17. โครงการส่งเสริม สนบัสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
 

-กลุ่มลูกเสือฯ 
-กลุ่มลูกเสือฯ 
 
-กลุ่มลูกเสือฯ 
 
-กลุ่มลูกเสือฯ 
-กลุ่มลูกเสือฯ 
-กลุ่มลูกเสือฯ 
 
-กลุ่มลูกเสือฯ 
 
-กลุ่มลูกเสือฯ 
 
-กลุ่มลูกเสือฯ 
 
 
-กลุ่มลูกเสือฯ 
-กลุ่มลูกเสือฯ 
 
-กลุ่มลูกเสือฯ 
 
 
 

 



 

 

  ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
 ได้กำหนดเป้าประสงค์ว่า ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท มีการดำเนินการโครงการสำคัญที่
สอดคล้องเป้าประสงค์ จำนวน 16 โครงการ ประกอบด้วย 
 

 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
 

  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ความรู ้ระบบข้อมูลสารสนเทศกับเจ้าหน้าที่ที ่ร ับผิดชอบ , ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  (พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) 
 ๒. เพื่อให้มีการนำเข้าข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป 
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที ่และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยงาน, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จำนวน 68 คน 
      เชิงคุณภาพ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ รู้และเข้าใจระบบข้อมูลสารสนเทศ ในการจัดเก็บข้อมูลด้าน
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  (พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) มีการ
นำเข้าข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา) เข้าสู่ระบบสารสนเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนพัฒนางาน 
และสามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
 

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
   เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยงาน, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด จำนวน 68 คน  
 

  ผลการดำเนินงาน 
   ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ รู้และเข้าใจระบบข้อมูลสารสนเทศ ในการจัดเก็บข้อมูลด้าน
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) มีการ
นำเข้าข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  (พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา) เข้าสู่ระบบสารสนเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
งาน และสามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  

  ปัญหา อุปสรรค  

  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
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  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความเข้าใจระบบข้อมูลสารสนเทศ สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา) ได้ถูกต้อง 
  ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ นำเข้าข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
(พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป 
  ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ สามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน 

 

  ภาพกิจกรรม 

  

  

     

   

 

 

 

  

  
 2. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  

 

  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี  
           2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่ 
เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบอาชีพเพ่ือให้มีงานทำ 
           3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน              
มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
 นักเรียน อายุระหว่าง ๑๑-๑๘ ปี วิทยากรและครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๖๖๐ คน 
      เชิงคุณภาพ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี มีเจตคติที่ดี  
ต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบ
อาชีพเพื่อให้มีงานทำ ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของ
ตนเอง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 
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  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
   นักเรียน อายุระหว่าง ๑๑-๑๘ ปี วิทยากรและครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๖๖๐ คน 
 

  ผลการดำเนินงาน 
   1. ประชาสัมพันธ์โครงการ/ประชุมชี้แจง 
   2. อบรมตามหลักสูตร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการ
นี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายธนทร ศรีนาค หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ
ของพระราชวงศ์จักรี มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่งคงและมี
คุณธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย และส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนได้
เรียนรู้ถึง นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชนมีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเองกับผู้เรียน  
ณ ห้องประชุมโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
   3. ประเมินผลโครงการ สรุป รายงานผู้เกี่ยวข้อง 
  

  ปัญหา อุปสรรค  
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 

  แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงาน/สถานศึกษา ทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ น้อมนำพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติให้เกิดความยั่งยืน 
 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี  
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง               
มีคุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคตเพ่ือให้มีงานทำ 
  3. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 95 ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและ
ภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง 
 

  ภาพกิจกรรม 
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 3. โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 256๕ 
 

  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  
      ๒. เพื่อปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อ่ืน    
             ๓. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรทางการศึกษา จากหน่วยงาน               
ทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๓๐๐ คน 
      เชิงคุณภาพ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีจิตสำนึกที่ดี ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
บำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
   ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรทางการศึกษา จากหน่วยงานทางการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๓๐๐ คน 
 

  ผลการดำเนินงาน 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินโครงการ ศธ. จิตอาสา

บำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
นักศึกษา วิชาทหาร และบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 300 คน สร้างความสัมพันธ์ด้านสังคม และเป็น
การขัดเกลาทางด้านจิตใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้รู้คุณค่าของการแบ่งปัน และ การช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีจิตสำนึกท่ีดี ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการ
แบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  

  ปัญหา อุปสรรค  
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 

  แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  1. จัดโครงการในสถานศึกษาที่ยังไม่เข้าร่วมในปีต่อไป เพื่อให้มีความรู้ มีจิตสำนึกท่ีดี ได้ร่วมทำ
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะและรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  2. สร้างกลุ่มไลน์เครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดี
และการช่วยเหลือในสถานศึกษาและส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำกิจกรรมเพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
 ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปัน และ

การช่วยเหลือผู้อื่น    
 ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสาธารณะและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

 

  ภาพกิจกรรม 
 
 

 

 
 

 4. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖5 

 

  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีมีระเบียบ 
วินัย มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้นำ รู้รักสามัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะการอยู่ร่วมกันสร้าง
เสริมประสบการณ์ชีวิตและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ     
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี                
ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ได้เพ่ิมพูนทักษะได้รับ
การยกย่อง ได้รับเกียรติบัตร,รางวัล เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับประเทศ และสามารถนำประสบการณ์
จากการแข่งขันไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 3. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี เพ่ิมมากขึ้น 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ,ลูกเสือ เนตรนารี และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบ
แถวลูกเสือ เนตรนารี จำนวนทั้งสิ้น ๒๗๐ คน 
      เชิงคุณภาพ 
 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี มีระเบียบ วินัยมี
ความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้นำ รู้รักสามัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะการอยู่ร่วมกันสร้าง
เสริมประสบการณ์ชีวิตและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ มีความเข้าใจแนวทาง
วิธีการและหลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ได้เพ่ิมพูนทักษะ ได้รับการยกย่อง ได้รับเกียรติบัตร,รางวัล เป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าประกวด
ระดับประเทศ และสามารถนำประสบการณ์จากการแข่งขันไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  และมีการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี เพิ่มมากข้ึน 
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  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
   ๑. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน ๒๗๐ คน มีคุณธรรม 
จริยธรรม  เป็นพลเมืองดี มีระเบียบ วินัย มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้นำ รู้รักสามัคคี รู้จักเสียสละ 
ช่วยเหลือผู ้อื ่นมีทักษะการอยู ่ร ่วมกัน สร้างเสริมประสบการณ์ชีว ิตและสามารถนำไปประยุกต์ใช ้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ     
            ๒. มีกองลูกเสือ กองเนตรนารี ได้รับรางวัลระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ  
๗ กลุ่มการประกวด ดังนี ้
   กลุ่มท่ี ๑ ประเภทลูกเสือ เนตรนารี สำรอง   กลุ่มท่ี ๒ ประเภทลูกเสือสามัญ                        
                     กลุ่มท่ี ๓ ประเภทเนตรนารีสามัญ                       กลุ่มท่ี ๔ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่            
                     กลุ่มท่ี ๕ ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่              กลุ่มท่ี ๖ ประเภทลูกเสือวิสามัญ                     
                     กลุ่มท่ี ๗ ประเภทเนตรนารีวิสามัญ                 
   ๓. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี มีความเข้าใจแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การ
ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ได้เพ่ิมพูนทักษะ ได้รับการ
ยกย่อง ได้รับเกียรติบัตร , รางวัล เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับประเทศ และสามารถนำ
ประสบการณ์จากการแข่งขันไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือ เนตรนารี เพ่ิมมากข้ึน 
  ผลการดำเนินงาน 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจงัหวดักาฬสินธุ์ ดำเนินการประชุมชีแ้จงหลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจงัหวัด ประจำปี 2565 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 40 คน 
ณ ห้องประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี มีระเบียบ วินัยมี
ความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้นำ รู้รักสามัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะการอยู่ร่วมกันสร้าง
เสริมประสบการณ์ชีวิตและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ มีความเข้าใจแนวทาง
วิธีการและหลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ได้เพ่ิมพูนทักษะ ได้รับการยกย่อง ได้รับเกียรติบัตร,รางวัล เป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าประกวด
ระดับประเทศ และสามารถนำประสบการณ์จากการแข่งขันไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และมีการส่งเสริมการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี เพ่ิมมากข้ึน 
  

  ปัญหา อุปสรรค  
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 

  แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 1. จัดอบรมในสถานศึกษาที่ยังไม่เข้าร่วมในปีต่อไป เพื่อให้มีความเข้าใจแนวทาง วิธีการและ

หลักเกณฑ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ได้เพิ่มพูนทักษะ ได้รับ
การยกย่อง ได้รับเกียรติบัตร, รางวัล เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับประเทศ และสามารถนำ
ประสบการณ์จากการแข่งขันไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือ เนตรนารี เพ่ิมมากข้ึน  
  2. จัดกลุ่มไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี                
ในสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 



26 

 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี มีระเบียบ วินัย มีความ
เข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้นำ รู้รักสามัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะการอยู่ร่วมกัน สร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ     
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ มีความเข้าใจแนวทาง วิธีการและหลักเกณฑ์การประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์  ได้เพ่ิมพูนทักษะ ได้รับการ
ยกย่อง ได้รับเกียรติบัตร ,รางวัล เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับประเทศ และสามารถนำ
ประสบการณ์จากการแข่งขันไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  3. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ                
เนตรนารี เพ่ิมมากข้ึน 

 

  ภาพกิจกรรม 

 

 

  

 

 

 5. โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี ๒๕๖5 

 

  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื ่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจสำหรับผู ้มีผลงานดีเด่นเป็นที ่ประจักษ์และเป็น
แบบอย่าง ที่ดีทางการลูกเสือ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือและมีเจตคติ 
ที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ  
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี  เพ่ิมมากขึ้น 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู้สอนและประเภทผู้ให้การสนับสนุน ประเภทละๆ 1 คน          
และคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1๒ คน 
      เชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้ให้การสนับสนุนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ที่ส่งผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีทางการลูกเสือ เข้ารับการคัดเลือกได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ เกิดขวัญกำลังใจ ให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ เกิดเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ตลอดจน
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี เพ่ิมมากข้ึน 
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  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
   ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัด จำนวน ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภท
ผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู้สอนและประเภทผู้ให้การสนับสนุน 
 

  ผลการดำเนินงาน 
    1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงาน
ดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565  
ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
    2. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 95 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เกิดขวัญกำลังใจ ผู้มีผลงาน
ดีเด่น เป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่างท่ีดีทางการลูกเสือ          
    3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้ให้การสนับสนุนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ส่งผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีทางการลูกเสือ เข้ารับการคัดเลือกได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ เกิดขวัญกำลังใจ ให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ เกิดเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ตลอดจน
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 100 
  

  ปัญหา อุปสรรค  
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 

  แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  กระตุ้นสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกให้มากข้ัน ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
ผู้ให้การสนับสนุน 
 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำเทคนิคท่ีได้รับไปใช้ในกิจกรรมยุวกาชาด
และบริหารยุวกาชาดในหมู่ยุวกาชาดในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 

 

  ภาพกิจกรรม 
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 6. โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖5 

 

  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้มีความรู้และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 
ในสถานศึกษาได้ถูกต้อง  
             ๒. เพ่ือให้สถานศึกษา, ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เกิดขวัญกำลังใจ มีเจตคติ
ที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ  
             ๓. เพ่ือให้มีสถานศึกษาที่เป็นศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนดีวิถีลูกเสือในจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ แห่ง 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จากโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกในจังหวัด
กาฬสินธุ์ จำนวน ๘๐ คน 
      เชิงคุณภาพ 
  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีความรู้และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษา                
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เกิดขวัญกำลังใจ มีเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
และมีสถานศึกษาท่ีเป็นศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนดีวิถีลูกเสือในจังหวัด จำนวน ๑ แห่ง 
 

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
   สถานศึกษาท่ีเป็นศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนดีวิถีลูกเสือในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ แห่ง 
 

  ผลการดำเนินงาน 
    ผู้บังคับบัญชาลูกเสือร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ
ในสถานศึกษาได้ถูกต้อง สถานศึกษา,ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เกิดขวัญกำลังใจมีเจต
คติท่ีดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและมีศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนดีวิถีลูกเสือในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ แห่ง 
  ปัญหา อุปสรรค  
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 

  แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 1. จัดโครงการในสถานศึกษาที่ยังไม่เข้าร่วมในปีต่อไป เพื่อให้มีความรู้และสามารถจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาได้ถูกต้อง สถานศึกษา,ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
เกิดขวัญกำลังใจ มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและมีศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนดีวิถีลูกเสือในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จำนวน ๑ แห่ง               

 2. จัดกลุ่มไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือในสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ  

ในสถานศึกษาได้ถูกต้อง  
            ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ สถานศึกษา,ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้รับการยกย่อง เชิดชู
เกียรติ เกิดขวัญกำลังใจ มีเจตคติท่ีดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ  
            ๓. มีสถานศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู ้โรงเรียนดีวิถีลูกเสือในจังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ แห่ง 
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  ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 

 
  
 
  
 
   
   
 
 

 7. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ 
 

  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้รับการนิเทศและทบทวนเรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนา
กิจการลูกเสือ เนตรนารีการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ การเปิด-ปิดประชุมกอง เพลง เกมส์ และเงื่อนเชือก 
 ๒. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้รับการนิเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนลูกเสือ เนตรนารี ได้เพ่ิมพูนทักษะทำให้มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ และสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือตามระดับชั้นได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้รับเอกสารคู่มือพิธีการลูกเสือและนำไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดกิจกรรมลูกเสือ ทำให้เกิดความม่ันใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารีเพิ่มมากขึ้น 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน ๔๐ คน 
      เชิงคุณภาพ 
  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือ         
เนตรนารีการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ การเปิด-ปิดประชุมกอง เพลง เกม และเงื่อนเชือก ได้เพ่ิมพูนทักษะ ทำให้           
มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือตามระดับชั้น                    
ได้อย่างถูกต้องได้รับเอกสารคู่มือพิธีการลูกเสือและนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ทำให้เกิด
ความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารีเพิ่มมากขึ้น 
 

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
   ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากโรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน ๔๐ คน 
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  ผลการดำเนินงาน 
   ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร้อยละ ๙๐ มีความรู้ความเข้าใจเรื ่องนโยบายและแนวทางการพัฒนา
กิจการลูกเสือ-เนตรนารีการแต่งเครื ่องแบบลูกเสือ การเปิด-ปิดประชุมกอง เพลง เกม และเงื ่อนเชือก  
ได้เพิ่มพูนทักษะ ทำให้ มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือและสามารถจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน
ลูกเสือตามระดับชั้นได้อย่างถูกต้องได้รับเอกสารคู่มือพิธีการลูกเสือและนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ ทำให้เกิดความม่ันใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารีเพิ่มมากขึ้น 
 

  ปัญหา อุปสรรค  
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 

  แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  1. จัดนิเทศลูกเสือในสถานศึกษาที่ยังไม่เข้าร่วมในปีต่อไป เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจนโยบายและ
แนวทางการพัฒนากิจการ ลูกเสือ-เนตรนารีได้ทบทวนเรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ การเปิด-ปิดประชุมกอง
เพลง เกมส์ และเงื่อนเชือก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ได้เพ่ิมพูน
ทักษะทำให้มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
  2. จัดกลุ่มไลน์เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐ มีความเข้าใจนโยบายและแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือได้
ทบทวนเรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ การเปิด-ปิดประชุมกอง 
  ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐ ได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ                
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ได้เพ่ิมพูนทักษะทำให้มีเจตคติที่ดีต่อ
การพัฒนากิจกรรมลูกเสือ  
  ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 10๐ ได้รับเอกสารคู่มือพิธีการลูกเสือ ทำให้เกิดความมั่นใจในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารีเพิ่มมากข้ึน 

 

  ภาพกิจกรรม 
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 8. โครงการเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมและพัฒนาสมรรถนะ ยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2565 
 

  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุว
กาชาด และผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจการยุวกาชาดมาเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง 
 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการยุวกาชาดทั้งหลาย              
ได้เห็นความสำคัญ ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น  
 3. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดประเภทผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้สอนยุวกาชาด/สมาชิกยุวกาชาด
และผู้ให้การสนับสนุนยุวกาชาดจากหน่วยงาน ,สถานศึกษา ร้อยละ 100 ที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกจะ
ได้รับการพิจารณาให้รับรางวัลยุวกาชาดดีเด่น จำนวน 38 รางวัล 
      เชิงคุณภาพ 
  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญกำลังใจให้การสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาด เห็นความสำคัญ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม
การดำเนินกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้ประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น 
 

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  ๑. โรงเรียนที่เปิดสอนกิจกรรมยุวกาชาดในจังหวัดกาฬสินธุ์     
              ๒. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัดกาฬสินธุ์  
            ๓. สมาชิกยุวกาชาดในจังหวัดกาฬสินธุ์      
             ๔. ผู้ให้การสนับสนุนยุวกาชาดจากหน่วยงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

  ผลการดำเนินงาน 
 1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2565 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 2 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

  2. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ร้อยละ 100 ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ เกิดขวัญ
กำลังใจ และให้การสนับสนุนการจัดกิจการยุวกาชาด 

      3. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการยุวกาชาดเห็นความสำคัญ และให้
การสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น  
    4. ได้ประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น 
 

  ปัญหา อุปสรรค  
  1. หน่วยงานหรือสถานศึกษาที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกมีจำนวนน้อย 
  2. จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ไปหน่วยงานหรือสถานศึกษาแจ้งล่วงหน้าให้เวลาในการจัดเตรียม
ผลงานเพ่ือส่งเข้ารับการคัดเลือกฯโดยให้ระยะเวลาพอสมควร 
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  แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจการยุวกาชาด มากยิ่งขึ้น เพื่อให้กิจการยุวกาชาดเป็นที่รู้จัก
และแพร่หลายยิ่งขึ้น 
 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะชีวิต มีจิตอาสา มีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลทั่วไป 
 

  ภาพกิจกรรม 

     
 

 9. โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 
 

  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของกาชาด 
            2. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา 
 3. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และเกิดกลุ่ม เครือข่ายความร่วมมือในการ
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัดกาฬสินธุ์  รวมจำนวน 4๐ คน 
      เชิงคุณภาพ 
  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรม
ยุวกาชาดในสถานศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นไปตาม
อุดมการณ์ของกาชาด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา เกิดขวัญกำลังใจ 
เกิดกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
 

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน 4๐ คน 
 

  ผลการดำเนินงาน 
  1. ประชาสัมพันธโ์ครงการฯ กำหนดวนั เวลา สถานที่และจัดทำหนังสือเชิญผู้บังคับบัญชายวุกาชาด
เข้ารับการนิเทศ โดยให้นำข้อมูลปัญหา อุปสรรค์ ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 
   2. ประสานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านยุวกาชาดเป็นวิทยากร , ทำหนังสือเชิญ 
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  3. จัดการนิเทศ ณ โรงเรียนที่กำหนด ประธานเปิด ผู้เข้ารับการนิเทศนำเสนอปัญหาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาดในสถานศึกษา วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องการแต่งกาย, การทำความ
เคารพการขอตั ้งหมู ่ยุวกาชาดและพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด, ผู ้ร ับผิดชอบโครงการมอบซีดีข้อมูลการ
บริหารงานยุวกาชาดในสถานศึกษาและแจกเอกสารตัวอย่างการขอตั้งหมู่ยุวกาชาด, พิธีปิด  

  4. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจการจัดกิจกรรม 
ยุวกาชาดในสถานศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นไปตาม
อุดมการณ์ของกาชาด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา เกิดขวัญกำลังใจ 
เกิดกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 

 

  ปัญหา อุปสรรค  
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 

  แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  1. จัดนิเทศยุวกาชาดในสถานศึกษาที่ยังไม่เข้าร่วมในปีต่อไป เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นไป
ตามอุดมการณ์ของกาชาดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา สร้างขวัญ
กำลังใจให้ผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด  
  2. จัดกลุ่มไลนเ์พ่ือสร้างเครือข่ายความรว่มมือในการสง่เสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
จังหวัดกาฬสนิธุ ์
 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  1. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดร้อยละ 90 ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม         
ยุวกาชาดในสถานศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นไป ตาม
อุดมการณ์ของกาชาด 
          2. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดร้อยละ 90 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา 
  3. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดมีขวัญ กำลังใจและเกิดกลุ่ม เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนา
กิจกรรมยุวกาชาด 
 

  ภาพกิจกรรม 
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 10. โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ปี 2565 
 

  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู ้บริหาร ผู้ให้การสนับสนุน ครูผู ้สอนกิจกรรม             
ยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนดำเนินกิจการยุวกาชาดมาเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง 
  2. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดเพ่ิมมากขึ้น 
  3. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น เกิดกลุ่ม เครือข่ายความ
ร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  กรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยุวกาชาด รวมจำนวน ๒๕ คน 
      เชิงคุณภาพ 
 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๑๐๐ ได้นำเสนอผลงาน เกิดความ
ภาคภูมิใจ มีขวัญกำลังใจได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความรู้ความเข้าใจในการขอจัดตั้งหมู่ยุวกาชาด ได้
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวกาชาดและเกิดกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
 

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
   ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมจำนวน ๒๕ คน 
 

  ผลการดำเนินงาน 
   ไม่มีโรงเรียนที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2565 จึงส่งคืนเงิน
โครงการทั้งหมด 

 
 11. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย “๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย” 

 

  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดได้ระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นใน
ประเทศไทย ได้ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 
  2. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด รู้และเข้าใจฐานกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดฐาน
กิจกรรมสุขภาพ  ฐานกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี และฐานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รู้คุณค่าของการ
แบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น    
  3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๐๐ คน 
      เชิงคุณภาพ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลสำคัญที่เป็นผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้น 
ในประเทศไทย ได้ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม รู้และเข้าใจฐานกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด                      
ฐานกิจกรรมสุขภาพ  ฐานกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี และฐานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  
รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุน
ส่งเสริมกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น 
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  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
   ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่  รวมจำนวน ๒๐๐ คน 
 

  ผลการดำเนินงาน 
  1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการฯ ประชุมมอบหมาย

ภารกิจ กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องและหนังสือขอใช้สถานที่ 
  ๒. ประสานสถานที่จัดเตรียมป้ายโครงการฯ เวที วัสดุ อุปกรณ์ พิธีกร กำหนดการ คำกล่าว 
  ๓. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนรายงานตัว  
  ๔. นายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธี เดินทางมาถึงทำพิธีเปิด 
  ๕. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนา

ยุวกาชาด “ ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย” 
   - ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการ 

ยุวกาชาด ขึ้นในประเทศไทย ได้ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ 
  ๖. สมาชิกยุวกาชาด เข้าฐานกิจกรรม ๔ ฐานกิจกรรม  
   ๑) ฐานกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด     
   ๒)  ฐานกิจกรรมสุขภาพ   
   ๓) ฐานกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี    
   ๔) ฐานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
   - ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ได้เรียนรู้ฐานกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด ฐานกิจกรรม
สุขภาพ ฐานกิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี และฐานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่า
ของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น        
  ๗. สมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกฐานและรับเกียรติบัตร  

   ๘. สมาชิกยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดสวนสาธารณะและปลูกต้นไม้ 
    - ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ส่งเสริมให้มีการสนับสนุนส่งเสริมกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น 

 

  ปัญหา อุปสรรค  
  สถานศึกษาแจ้งความประสงค์ กิจกรรมการประกวดจึงไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณทำให้
งบประมาณเหลือจ่างและส่งคืน 
 

  แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 ผู้เข้าร่วมโครงการรู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริหาร
และผู้ที่เก่ียวข้อง ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น 
 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการรู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น   
 

  ภาพกิจกรรม 
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 12. โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร “ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด” 

  วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้ครูผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชายุวกาชาดที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ 
ประสบการณ์ มีเทคนิคต่างๆ ที่จะนำไปปฏิบัติหน้าที่ครูผู้จัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ตามอุดมการณ์ของกาชาดและสอดคล้อง
กับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
  3. เพ่ือกระตุ้นให้มีการเรียนการสอนยุวกาชาดในโรงเรียนมากขึ้น 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดและคณะวิทยา จำนวน 63 คน (ผู้เข้า
รับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน/คณะวิทยากร จำนวน 13 คน) 
      เชิงคุณภาพ 
 ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู ้สอนกิจกรรมยุวกาชาด มีความรู ้ความเข้าใจ ทักษะ 
ประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ ที่จะจัดกิจกรรมยุวกาชาดและบริหารงานยุวกาชาดในหมู่ยุวกาชาดโรงเรียน
ของตนเองได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
   กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมงานโครงการฝึกอบรมครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ( จำนวน 63 คน) 
   1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน  50  คน 
   2. จำนวนผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  จำนวน  13  คน 
 

  ผลการดำเนินงาน 
  ฝึกอบรมระหว่างวันที่17 – 19 มีนาคม 2565  ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ์ วิธีการและเนื้อหาสาระในการอบรม ดังนี้          
  1. ฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  
  2. การบรรยายภาคทฤษฎี สาธิตและปฏิบัติจริง  
  3. การอภิปรายกลุ่ม ประชุมกลุ่ม นันทนาการ         
  4. การประเมินผล ทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
  5. ครูผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชาที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ร้อยละ 90 

มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำเทคนิคที่ได้รับจาการฝึกอบรมฯ ไปใช้จัดกิจกรรมยุวกาช าดและบริหาร
กิจกรรมยุวกาชาด ในหมู่ยุวกาชาดโรงเรียน ได้อย่างถูกต้อง  

 

  ปัญหา อุปสรรค  
  ระยะเวลาน้อยไปควรขยายเวลาในการฝึกอบรม ได้ฝึกปฏิบัติจริง มีการสร้างสถานการณ์จำลอง 
ทำให้จดจำ เรียนรู้ได้ง่าย ไม่น่าเบื่อ 
 

  แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 ในปีงบประมาณต่อไป จะเสนอโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำยุวกาชาดเพื่อพัฒนาครูผู้สอนหรือ 
ผู้บังคับบัญชาที่จบหลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาด เป็นการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดและกระตุ้นให้มีการเรียนการ
สอนยุวกาชาดในโรงเรียนมากขึ้น 
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  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำเทคนิคท่ีได้รับไปใช้ในกิจกรรมยุวกาชาด
และบริหารยุวกาชาดในหมู่ยุวกาชาดในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 
 

  ภาพกิจกรรม 

 

  
 

 13. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำปี ๒๕๖5 
 

  วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีความรู้เรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่  
  ๒. เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจ และ
รายงานความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยง เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 
  ๓. เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริม
ความประพฤติ รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับของ
สถานศึกษามีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาในสถานการณ์
ฉุกเฉิน 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
  ๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒๐ คน 
  ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาศูนย์เครือข่าย จำนวน ๘๐ คน 
  ๓. นักเรียนและนักศึกษา ได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริมประพฤติ รู้และเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง จำนวน ๑๐๐ คน 
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      เชิงคุณภาพ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐  มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ออก
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจและรายงานความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามแบบฟอร์ม ในพื้นที่เสี่ยง ตลอดจนเฝ้า
ระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษานักเรียนและนักศึกษาได้รับการปกป้อง แก้ไข 
คุ้มครองและส่งเสริมประพฤติ รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
และข้อบังคับของสถานศึกษา นักเรียนและนักศึกษา มีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย ตลอดจนให้
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาในสถานการณ์ฉุกเฉินและได้ปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที ่ เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
   1. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๒๐ คน 
   ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาศูนย์เครือข่าย จำนวน ๘๐ คน 
   3. นักเรียนและนักศึกษา ได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริมประพฤติ รู้และเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง จำนวน ๑๐๐ คน 
 

  ผลการดำเนินงาน 
 1. ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำหนังสือเชิญพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจและรายงาน 

 2. ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยงและสรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 
   3. ผู้เข้ารวมโครงการร้อยละ ๙๐  มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ออกปฏิบัติ
หน้าที่ตรวจและรายงานความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามแบบฟอร์ม ในพื้นที่ เสี ่ยง ตลอดจนเฝ้าระวัง
สถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษานักเรียนและนักศึกษาได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและ
ส่งเสริมประพฤติ รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับ
ของสถานศึกษา นักเรียนและนักศึกษา มีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย ตลอดจนให้การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและนักศึกษาในสถานการณ์ฉุกเฉินและได้ปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

  ปัญหา อุปสรรค  
  ไม่มี 
 

  แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 1. จัดนิเทศยุวกาชาดในสถานศึกษาที่ยังไม่เข้าร่วมในปีต่อไป เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นไป
ตามอุดมการณ์ของกาชาดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา  สร้างขวัญ
กำลังใจให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  
 2. จัดกลุ่มไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถาน 
ศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  1. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดร้อยละ 90 ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม 
ยุวกาชาดในสถานศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นไปตาม
อุดมการณ์ของกาชาด 
           2. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดร้อยละ 90 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา 
  3. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดมีขวัญ กำลังใจและเกิดกลุ่ม เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม
พัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
 

  ภาพกิจกรรม 

 

 

  

 

   

 

 

 

 
 

 14. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนนิงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และ 
นักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖5 
 

  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยง  เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายการป้องกัน แก้ไขปัญหา ความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา
ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
  3. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีแผนการปฏิบัติงาน 
ออกปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ เครือข่ายองค์กรอ่ืนๆ 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
 1. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์และเครือข่าย  รวมจำนวน ๑๐๐ คน  
 2. นักเรียนและนักศึกษา ได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริมประพฤติ รู้และเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง จำนวน ๒๐๐ คน 
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      เชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยง เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่าย
การป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษาฯ 
 

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  1. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จำนวน  ๑๐๐ คน 
  2. นักเรียนและนักศึกษา ได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริมประพฤติ รู้และเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง จำนวน ๒๐๐ คน 
 

  ผลการดำเนินงาน 
  ๑. ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำหนังสือเชิญพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษาศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมประชุมรับนโยบายแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่ตรวจและรายงานและความรู้เรื่องกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  ๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นำเสนอปัญหาอุปสรรคในการตรวจและ
รายงานระดมกลุ่มจัดทำแผนกำหนดจุดเสี่ยงในพื้นที่ กำหนดวัน เวลา ออกตรวจ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใน
พื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายการป้องกัน 
แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษามีแผนการปฏิบัติงาน
ออกปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่เครือข่ายอ่ืนๆ  

 

  ปัญหา อุปสรรค  
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 

  แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  สร้างกลุ่มไลน์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ในพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่าย
การป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  1 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนแนวทางวิธีการการปฏิบัติหน้าที่
ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยง การเฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
  2. ได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายเสมารักษ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาตลอดจนการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
  ๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีแผนการปฏิบัติงานในการ 
ออกปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ เครือข่ายองค์กรอ่ืนๆ  
และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
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  ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 15. โครงการลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปี ๒๕๖๕ 
 

  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจเรื ่องกฎหมายจราจร การใช้รถใช้ถนน                    
อย่างปลอดภัย มีทักษะการใช้สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด ในการปฏิบัติหน้าที ่การอำนวยความสะดวก                      
ด้านการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และสามารถนำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน                
ได้อย่างถูกต้อง  
  2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม                   
ด้านการจราจรของลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา 
             ๓. เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี  เพ่ิมมากขึ้น 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
  ๑. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี วิทยากร และคณะกรรมการ จำนวน ๒0 คน 
                   ๒. ลูกเสือ เนตรนารี จราจร ในสถานศึกษา จำนวน 80 คน 
      เชิงคุณภาพ 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ ๙๐ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายจราจร การใช้รถใช้ถนน 
อย่างปลอดภัย มีทักษะการใช้สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีดในการปฏิบัติหน้าที่การอำนวยความสะดวก ด้าน
การจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และสามารถนำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
อย่างถูกต้อง มีการตั้งเครือข่ายจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือสังคมด้านการจราจรของลูกเสือ 
เนตรนารี ในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 
เนตรนารี เพ่ิมมากข้ึน 
 

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 ๑. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี วิทยากร และคณะกรรมการ จำนวน ๒0 คน 
                  ๒. ลูกเสือ เนตรนารี จราจร ในสถานศึกษา จำนวน 80 คน 
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  ผลการดำเนินงาน 
 ๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ แจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดทราบ และแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงานตามโครงการ จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร 
 2. ประชุมชี ้แจงหลักสูตรแก่วิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ กำหนดโรงเรียน                

ที่จะจัดส่งลูกเสือ เนตรนารี เข้ารับการฝึกอบรมฯ กำหนดวันฝึกอบรม และมอบหมายภารกิจ   
 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร ประจำปี 

พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายจราจรและการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการใช้สัญญาณมือและ
สัญญาณนกหวีดในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้เข้าอบรมจาก
โรงเรียนอนุกูลนารี, โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์, โรงเรียนกมลาไสย, โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร และวิทยาลัยเทคนิค
กาฬสินธุ์ รวม 80 คน ณ ห้องประชุมบูรพา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

 4. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายจราจร การใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย มีทักษะการใช้ส ัญญาณมือ สัญญาณนกหวีดในการปฏิบัต ิหน้าที ่การอำนวยความสะดวก  
ด้านการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และสามารถนำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่าง
ถูกต้อง มีการตั้งเครือข่ายจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมด้านการจราจรของลูกเสือ เนตรนารี 
ในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี เพ่ิมมากขึ้น 
 5. สรุปผลการฝึกอบรมฯ จัดทำรูปเล่มและรายงานผู้เกี่ยวข้อง  

 

  ปัญหา อุปสรรค  
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 

  แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  1. จัดอบรมในสถานศึกษาที่ยังไม่เข้าร่วมในปีต่อไป เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจ                 
เรื่องกฎหมายจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มีทักษะการใช้สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด ในการ
ปฏิบัติหน้าที่การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และสามารถนำความรู้ 
ทักษะ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง  
  2. จัดกลุ่มไลน์เพ่ือสร้างเครือข่ายจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมด้าน
การจราจร ของลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา 
 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายจราจร การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
มีทักษะการใช้สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด ในการปฏิบัติหน้าที่การอำนวยความสะดวก ด้านการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตำรวจจราจร และสามารถนำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวนัได้อย่างถูกต้อง  
  ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมเครือข่ายจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ช่วยเหลือสังคมด้านการจราจรของลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา 
  ๓. สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ         
เนตรนารี เพ่ิมมากข้ึน 
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  ภาพกิจกรรม 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 16. โครงการฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖5 

 

  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้นักเรียนและนักศึกษามีความรู้เรื่องการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาบทบาท 
และหน้าที่ของแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา,ทักษะการให้คำปรึกษา,การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการรังแกกัน,การใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย,การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี 
ตลอดจนรู้และเข้าใจการใช้ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑                                                       
            ๒. เพ่ือสร้างนักเรียนและนักศึกษาให้รู้บทบาทหน้าที่การเป็นแกนนำในการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาโดยจัดตั้งและเข้าร่วมเป็นองค์กรแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียน      
            ๓. เพ่ือให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรง 
ชีวิตประจำวันและเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสถาน 
ศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่ายการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระหว่างสถานศึกษา และศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
  นักเรียนและนักศึกษา ร้อยละ 80 มีระยะเวลาการฝึกอบรมเป็นไปตามหลักสูตรการฝึกอบรม 
      เชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 นำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติ หลังการฝึกอบรม 
   

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  1. นักเรียนและนักศึกษาแกนนำ จำนวน ๘๐ คน  
  2. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา,วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 
จำนวน ๒๐ คน 
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  ผลการดำเนินงาน 
  1. ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดทำหนังสือเชิญพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษาศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและวิทยากรเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงคู่มือ
หลักสูตรการฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ 

  2. ประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการฝึกอบรมตามโครงการ 
  3. ประกาศแต่งตั้งวิทยากรประจำรายวิชา,แจ้งกำหนดการฝึกอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ   
  4. จัดการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

ประจำปี ๒๕๖5 จำนวน 2 รุ่น ซึ่งกำหนดจัดการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2565 
และรุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ หลักสูตร 3 วัน ไป - กลับ ไม่พักค้างคืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษามีความรู้
เรื่องการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาบทบาทและหน้าที่ของแกนนำส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา,ทักษะการให้คำปรึกษา,การป้องกันและแก้ไขปัญหาการรังแกกัน,การใช้สื่อออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์และปลอดภัย,การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี ตลอดจนรู้และเข้าใจการใช้ทักษะชีวิตใน
ศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อสร้างนักเรียนและนักศึกษาให้รู้บทบาทหน้าที่การเป็นแกนนำในการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาโดยจัดตั้งและเข้าร่วมเป็นองค์กรแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เพื่อให้นักเรียน
และนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและเป็นแกน
นำในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในสถานศึกษา รวมทั้งเป็น
เครือข่ายการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระหว่างสถานศึกษา และศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ คือ โรงเรียนอนุกูลนารี จำนวน 80 คน โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 
จำนวน 20 คน รวม 100 คน ผู้ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม และเป็นเครือข่ายแกนนำ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนต่อไป รุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 4 โรงเรียน วิทยาลัยเทคกาฬสินธุ์, 
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร , โรงเรียนกมลาไสย, และโรงเรียนอนุกูลนารี รวม 100 คน ณ ห้องประชุม
โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาบทบาทและ
หน้าที่ของแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ,ทักษะการให้คำปรึกษา,การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการรังแกกัน,การใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย,การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี 
ตลอดจนรู้และเข้าใจการใช้ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ร่วมเป็นแกนนำในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาโดยจัดตั้งเป็นองค์กรแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สามารถนำความรู้ที่ไ ด้รับจากการ
ฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่ายการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ระหว่างสถานศึกษาและศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  6. วิทยากรสรุปกิจกรรมร่วมกับผู้รับการอบรม จัดตั้งเครือข่ายและกลุ่มไลน์ 
  7. ทดสอบหลังเรียน,ประเมินผลโครงการ,พิธีปิด,มอบวุฒิบัตร   

   8. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

  ปัญหา อุปสรรค  
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
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  แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  1. จัดโครงการในสถานศึกษาที่ยังไม่เข้าร่วมในปีต่อไป เพ่ือให้นักเรียนและนักศึกษามีความรู้เรื่อง
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาบทบาทและหน้าที่ของแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา,ทักษะการให้คำปรึกษา,การป้องกันและแก้ไขปัญหาการรังแกกัน,การใช้สื่อออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์และปลอดภัย,การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี  
  2. สรา้งกลุ่มไลน์เพ่ือสร้างเครือข่ายความรว่มมือในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ดูแลความปลอดภยั ให้คำปรึกษา ป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  1. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดร้อยละ 90 ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นไป 
ตามอุดมการณ์ของกาชาด 
          2. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดร้อยละ 90 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา 
  3. ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดมีขวัญ กำลังใจและเกิดกลุ่ม เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม
พัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
 

  ภาพกิจกรรม 
 รุ่นที่ 1 ในระหว่างวนัที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรยีนอนุกูลนาร ีอำเภอเมือง 

จังหวัดกาฬสนิธุ ์
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 รุ่นที่ 2 ในระหว่างวนัที่ 8 – 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมือง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 
 
 
 

 
  
 
  
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 
 ได้กำหนดเป้าประสงค์ว่า ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 มีการดำเนินการโครงการสำคัญที่สอดคล้องเป้าประสงค์ จำนวน 6 โครงการ ประกอบด้วย 
 

 1. โครงการพัฒนาตัวชี้วัดร่วมและกรอบการประเมินตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  2. เพ่ือจัดทำรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      1. ร้อยละของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม ในระดับคุณภาพ ดี 
 2. รายงานผลการประเมินตัวชี ้ว ัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์   
   

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  คณะทำงานการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการ  
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 25 คน 
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  ผลการดำเนินงาน 
  กิจกรรมที่ 1 : ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ

สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
๑. ประชุมคณะทำงานคณะทำงานการขับเคลื่อนและพัฒนาตัวชี้วัดร่วม เพื่อประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
๒. กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดร่วม ของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   ๓. กำหนดปฏิทิน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดร่วม ของส่วนราชการ หรือ

หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   4. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วม ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและ

สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  กิจกรรมที่ ๒ : ประชุมสะท้อนผลประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือ

หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
   - ประชุมสะท้อนผลประเมินผลการปฏิบัติงาน และเกณฑ์การประเมิน ตามตัวชี้วัดร่วม ของ

ส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  กิจกรรมที่ ๓  : ประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือ

หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
   กิจกรรมที่ ๔  : จัดทำรายงานการประเมินตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

   1. สรุปผลการประเมิน ปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดร่วม ของส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

   2. จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดร่วม ของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
    3. จัดทำรายงาน เสนอคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

  ปัญหา อุปสรรค  
  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) 
 

  แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  ๑. ประกาศให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษา นำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ๒. ติดตาม ส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษา การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ภาพกิจกรรม 
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 2. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกล กศจ. 
 

  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
  ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับประถมศึกษา โรงเรียรเอกชนพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 
      เชิงคุณภาพ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
เทคนิค/วิธีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีขีดความสามารถด้านการแข่งขัน สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  ครูและบุคลกรทางการศึกษา นักเรียนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 60 คน 
 

  ผลการดำเนินงาน 
  ในการดำเนินงานโครงการ “ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด

กาฬสินธุ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกิจกรรมจำนวน 7 กิจกรรม คือ 
  กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดประชุมคณะดำเนินงานตามโครงการประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ 

สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินุ์ จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจการ
ดำเนินงานตามโครงการ “ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์” 
   กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ศึกษาผลการดำเนินงานโครงการ ๒ ด้านคือ ด้าน
ความรู้ความเข้าใจ และด้านความพึงพอใจต่อกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ 

 2.1 ผลการประเมินด้านความรู้ในเนื้อหาวิชาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ยุค New Normal และความรู้ในเนื้อหาวิชาการประยุกต์ดิจิทัลคอน
เทนต์ในการสร้างสื่อเพ่ือการสอน 

    ผลการประชุมกลุ่มย่อยพบว่า  
1) สภาพการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ได้ ครูผู้สอนต้องทำ 
ใบงานให้นักเรียนเรียนในรูปแบบ On – Hand และออนไลน์ นักเรียนอยู่ห่างกันหลายพ้ืนที่ยากลำบากในการเดินทาง 

2) ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนคือ ครูไม่มีความรู ้ในเนื ้อหามาก
เพียงพอ ไม่สามารถสร้างประโยคตัวอย่างอ่ืนนอกเหนือจากในแบบเรียน ไม่มีความรู้เรื่องการผลิตสื่อ ไม่มีความ
มั่นใจในการพูดสนทนาและออกเสียงอักขระในภาษาอังกฤษ 

3) สิ่งที่ต้องการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนคือ การออกเสียง
แบบโฟนิกส์ และการสร้างสื่อการสอน เทคนิคการจัดการเรียนการสอน การสอนโดยใช้เกมและเพลง 
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 4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการอบรมควรจัดใน
วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ เพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอน 

    ๒.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิค
วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ 

  ผลการประเมินด้านความรู้ในเนื้อหาวิชาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ยุค New Normal และความรู้ในเนื้อหาวิชาการประยุกต์ดิจิทัลคอน
เทนต์ในการสร้างสื่อเพื่อการสอน พบว่า คะแนนก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการคิดเป็นร้อยละ 6.41 คะแนน
หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 9.63 เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินก่อนและหลังการประชุม 
ผลต่างเท่า 3.27 คิดเป็นผลการประเมินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 51 

    2.3 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการ
เรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ พบว่าผู้เข้าร่วมการประชุมส่วนมากเป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 88.89 และมีช่วงอายุ 20 – 39 ปีเป็นส่วนมากคิดเป็น ร้อยละ 29.63 และเป็นผู้จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมีผลการประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้เหมาะสมกับ ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ยุค New Normal และความรู้ในเนื้อหา
วิชาการประยุกต์ดิจิทัลคอนเทนต์ในการสร้างสื ่อเพื ่อการสอนเพิ ่มขึ ้นคิดเป็นร้อยละ 51 ซึ ่งบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  
     ในด้านการประเมินความพึงพอใจด้านการฝึกอบรมพบว่า ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการมี
ระดับความพึงพอใจด้านการฝึกอบรมภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.15 ด้านวิทยากรภาพรวมมี
ความพึงพอระดับมากคิดเป็นร้อยละ 4.22 และด้านอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและคุณภาพอาหาร
ภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 4.66 และภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก 
     ระดับความพึงพอใจระดับสูงสุด 3 อันดับเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความเหมาะสม
ของอาหารว่าง อาหารกลางวัน คิดเป็นร้อยละ 4.74 ห้องประชุมมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 4.70 และ
เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับวัตถุประสงค์ ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/ความเข้าใจ การเปิดโอกาส
ให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 4.22 

 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับเรียงจากน้อยไปหามากได้แก่ คุณภาพของเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 3.18 ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 3.93 
และการเรียงลำดับบรรยายเนื้อหาได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 4.07 

  กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 
     3.1 การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ “ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในครั้งนี้ ผู้นิเทศใช้กระบวนการนิเทศ 
NPD3A ภายใต้การขับเคลื่อนผ่านวงจรคุณภาพ PDCA  

    3.2 สรุปผลการนิเทศ ติดตาม 
 ๑) การบูรณาการการออกเสียงแบบโฟนิกส์ (Phonics) ในกิจกรรมการสอน ครูผู้สอน

นำเข้าสู่บทเรียนด้วย เพลงและคำศัพท์โดยใช้บัตรคำศัพท์ให้เด็กฝึกอ่านและสะกดคำตาม โดยคุณครูเปิดเสียง
ของเจ้าของภาษาจาก YouTube และเว็ปไซต์เพื่อให้นักเรียนได้ฟังการออกเสียงแบบPhonics จากเจ้าของ
ภาษา ครูแนะนำการออกเสียงผ่านอวัยวะสำคัญในการเปล่งเสียง คือ หู ปาก และลิ้น 

     ๒) การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ตามทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
ครูผู้สอนใช่สื่อจากช่อง YouTube ประกอบการจัดการเรียนรู้ เช่น วีดีโอ เกม เพลง การออกเสียงพยัญชนะ 
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นอกจากนี้ครูผู้สอนยังผลิตบัตรคำจากโปรแกรม power point ใช้กระดานแม่เหล็กในการสอนคำศัพท์โดยจัด
หมวดหมู่ของสระและพยัญชนะในภาษาอังกฤษออกเป็นสีเพื่อให้นักเรียนจดจำได้ง่ายขึ้น 

     ๓) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาเพื่อช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นภายใน และจัดกิจกรรมเกมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกคน 
โดยการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มคละเด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน ใช้กิจกรรมเรียกสมาธิและจัดกิจกรรมที่เน้น
ย้ำซ้ำทวน บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในการฝึกอ่านและสะกดคำ 

  กิจกรรมที่ 4 การคัดลือก Best Practice ด้านสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการจัดการ
ประกวดแข่งขันคลิปวีดีทัศน์สื่อการสอน มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 25 คน 

  ผลการตัดสินการประกวดแข่งขันคลิปวีดีทัศน์สื่อการสอน 
   1. นายคมชาญ มาตรา โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร ชนะเลิศอันดับ ๑ 
   2. นายจักรกริช สบายใจ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
   3. นายครรชิต อุปดิษฐ์ โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล รองชนะเลิศอันดับ 2 
   4. นายขุนทอง สุขทวี โรงเรียนบัวขาว รางวัลมเชย 
   5. นางทิพวรรณ บรรพบุตร โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา รางวัลมเชย 
  กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมแข่งขันทักษะการเรียนรู้ ดำเนินการจัดการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์

ภาษาจีนและสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็นรายการละ ๓ รุ่นอายุ ดังนี้ 
   ๕.๑ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนรุ่นอายุ ๑๐ - ๑๒ ปี มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

จำนวน ๙ คน ผลการแข่งขันดังนี้ 
    1. เด็กหญิงภาวินี ฉันสูงเนิน โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร ชนะเลิศอันดับ ๑ 
   2. เด็กหญิงศิรภัสสร นามบิดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
   3. เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยเทพ โรงเรียนเอกปัญญา รองชนะเลิศอันดับ 2 
   4. เด็กหญิงกณิศา อ้ึงศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ รางวัลมเชย 
   5. เด็กหญิงปาริฉัตร ประกอบเลิศ โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย รางวัลมเชย 
  ๕.๒ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนรุ่นอายุ ๑๓ - ๑๕ ปี มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๑๕ คน 

ผลการแข่งขันดังนี้ 
   1. นางสาวปาณิสรา บุตะเขียว โรงเรียนกุฉินารายณ์ ชนะเลิศอันดับ ๑ 
   2. เด็กหญิงรุจิดา พิลาแดง โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
   3. นางสาวปิยะวัลย์ ศรีชมภู โรงเรียนกมลาไสย รองชนะเลิศอันดับ 2 
   4. เด็กหญิงกวินทิพย์ เหลี่ยมสิงขร โรงเรียนเอกปัญญา รางวัลมเชย 
   5. เด็กหญิงกรรณิกา บุญเรือง โรงเรียนบัวขาว รางวัลมเชย 
  ๕.๓ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีนรุ่นอายุ ๑๖ - ๑๘ ปี มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๑๕ คน  

ผลการแข่งขันดังนี้ 1. นางสาวรัตนาภรณ์ พลอินทร์ โรงเรียนร่องคำ ชนะเลิศอันดับ ๑ 
   2. นางสาวธัญญาพร รังกลิ่น โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
   3. นางสาวอรทัย ดวงบุบผา โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ 2 
   4. นางสาวอารัญญา วงสะอาด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ รางวัลมเชย 
   5. นางสาวอริศรา  สมบัติ โรงเรียนกมลาไสย รางวัลมเชย 
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  ๕.๔ การประกวดแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รุ่นอายุ ๑๐ - ๑๒ ปี มีผู้สมัครเข้าร่วมการ
แข่งขันจำนวน ๑๒ คน ผลการแข่งขันดังนี้ 

   1. เด็กชายคณพศ สินธุรักษ์ โรงเรียนบานเย็นศึกษา ชนะเลิศอันดับ ๑ 
   2. เด็กหญิงพิชญาภา รุ่งวาณิชกุล โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
   3. เด็กชายไวทิน ถาวรโภคทรัพย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 
   4. เด็กหญิงณนภา ศรีละคุณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ รางวัลมเชย 
   5. เด็กชายธราเทพ ปัตลา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย รางวัลมเชย 
  ๕.๖ การประกวดแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รุ่นอายุ ๑๖ - ๑๘ ปี มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

จำนวน ๒๓ คน ผลการแข่งขันดังนี้ 
   1. นายธนภัทร อารีย์ โรงเรียนกมลาไสย ชนะเลิศอันดับ ๑ 
   2. นางสาวนิรัชพร เหล่านายอ โรงเรียนบัวขาว รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
   3. นางสาวสิรินทรา ภูเวียนวงศ์ โรงเรียนคำม่วง รองชนะเลิศอันดับ 2 
   4. นายกฤษณพล ขอมสระน้อย โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รางวัลมเชย 
   5. นายณัฐวัฒน์ เนตรคุณ โรงเรียนบัวขาว รางวัลมเชย 

 กิจกรรมที ่๖. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการดำเนินงานตามโครงการ (AAR) 
 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการดำเนินงานตามโครงการ ณ ห้องประชุมมิตรภาพ 
ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเข้าร่วมประชุม
จำนวน ๑๔ คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑๔ คน 

  

  ปัญหา อุปสรรค  
  1. อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ในการสร้างสื่อการสอนของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
บางเครื่องเป็นเครื่องรุ่นเก่าไม่รองรับโปรแกรมทำให้ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ 
  2. ระยะเวลาในการฝึกอบรมน้อย ส่งผลให้การประชุมเชิงปฏิบัติการมีเวลาไม่เพียงพอ 
ในการปฏิบัติกิจกรรม ผู้อบรมไม่ได้ลงมือปฏิบัติทำให้ไม่เข้าใจในเนื้อหาเท่าที่ควร 
  3. การเลือกโปรแกรมดิจิทัลมีความซับซ้อนทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่มีพ้ืนฐานตามไม่ทัน 
 

  แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  การดำเนินงานตามโครงการ “ขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษา 
จังหวัดกาฬสินธุ์” ผู้ดำเนินงานโครงการได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือสำรวจความต้องการและหัวข้อในการ
ประชุมปฏิบัติการในครั้งต่อไป ดังนี้ 
  ประเด็นในการจัดการประชุมในครั้งต่อไป 
  ๑. การพัฒนาสื่อการสอน 
  ๒. เกมการศกึษา 
  ๓. ทักษะการใช้เพลงและเกมการศึกษา 
  ๔. ทักษะการอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ คำศัพท์ 
  ๕. การผลิตสื่อดิจิทัลและการนำเสนอ 
  ๖. จัดการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น 
  ๗. จัดการประกวดแข่งขันคลิปสื่อวีดีทัศน์แยกตามรายวิชา 
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  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ
เทคนิค/วิธีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีขีดความสามารถด้านการแข่งขัน สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

  ภาพกิจกรรม 
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 3. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 
 

  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการดูแลและพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างมี
มาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งได้รับรู้การพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม สติปัญญา 
และทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 
         ๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 
         ๓. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ 
พ้ืนที่ อย่างบูรณาการทุกภาคส่วนโดยสอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
  1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ทุกคนได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการ
ศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน  
  2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
     3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จำนวน 100 คน 
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม ในการดูแล
พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย อย่างบูรณาการ 
      เชิงคุณภาพ 
  1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษาให้ 
พัฒนาการสมวัยในทุกด้าน  
                 2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกแห่งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มี 
คุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
   

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 
  2. ผู้บริหารครูผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
  3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ทุกสังกัด ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑-๓ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 

  ผลการดำเนินงาน 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดกำรจัดกิจกรรม จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ ๑ ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวข้อง และผู้รับผิดชอบงานปฐมวัยของ

จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น ๒ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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  กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการกำรประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet วันที่ ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น ๒ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครูอนุบาลชั้นปีที่ 3 ด้านคณิตศาสตร์ 
สามารถสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย ตัวบ่งชี้ที่ 3.5.2 ข 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ได้ดำเนินกิจกรรมด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ด้วยการบูรณาการตามกรอบการเรียนรู้ และแนวทางการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย(สสวท.)ของครู
ปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์โดยแบ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ออกเป็น ๓ จุด ดังนี้ 

  จุดที่ ๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ 
อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน ได้แก่ 

 ๑) ครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  จำนวน ๓ โรงเรียนๆ ละ ๓ คน รวมจำนวน ๙ คน 
 ๒) ครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  
 จำนวน ๓๑ โรงเรียนๆ ละ ๑ คน รวมจำนวน ๓๑ คน 
 ๓) บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แก่ วิทยากร ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 กาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ - ๓, สำนักงาน 
 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, เจ้าหนา้ที่รับผิดชอบงานปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
 กาฬสินธุ์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 
 กาฬสินธุ์ และผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล รวมจำนวน ๑๕ คน 

   จุดที่ ๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน 2565 
ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ อำเภอเมืองห้วยผึ้ง จังหวัด
กาฬสินธุ์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน ได้แก่ 

    ๑) ครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
    จำนวน ๒ โรงเรียนๆ ละ ๒ คน รวมจำนวน ๔ คน 
    ๒) ครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ โรงเรียน  
     รวมจำนวน ๓ คน 
    ๓) ครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 
    จำนวน ๓๐ โรงเรียนๆ ละ ๑ คน รวมจำนวน ๓๐ คน 
    ๔) บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แก่ วิทยากร ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
    กาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ - ๓, สำนักงาน 
    เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, เจ้าหนา้ที่รับผิดชอบงานปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนกังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
    กาฬสินธุ์, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานสาธารณสุข 
    จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมจำนวน ๑๕ คน 
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  จุดที่ ๓ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน ได้แก่ 

    ๑) ครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
    จำนวน ๓ โรงเรียนๆ ละ ๒ คน รวมจำนวน ๖ คน 
    ๒) ครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์  
     จำนวน ๒ โรงเรียนๆ ละ ๓ คน รวมจำนวน ๖ คน 
    ๓) ครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 
    จำนวน ๒๕ โรงเรียนๆ ละ ๑ คน รวม จำนวน ๒๕ คน 
    ๔) บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แก่ วิทยากร ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
    กาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ - ๓, สำนักงาน 
    เทศบาลเมืองกำฬสินธุ์, เจ้าหนา้ที่รับผิดชอบงานปฐมวัย สังกัดองค์กรส่วนปกครอง 
    ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
    กาฬสินธุ์, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานสาธารณสุข 
    จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมจำนวน ๑๕ คน 
  กิจกรรมที่ ๔ นิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ของครูอนุบาลชั้นปีที่ 3  

ด้านคณิตศาสตร์ การสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 
   นิเทศ ติดตำมแบบลงพ้ืนที่ จำนวน ๒ ครั้ง 
   - ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน 2565  
   - ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
   นิเทศ ติดตามแบบออนไลน์จำนวน ๓ ครั้ง  
   - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
   - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

- ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๑๗ คน ได้แก่ 
๑) ครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑  
 จำนวน ๒๔ คน นิเทศ ติดตำมแบบลงพ้ืนที่ จำนวน ๑ คน และนิเทศ ติดตาม 
 แบบออนไลน์ จำนวน ๒๓ คน 
 ๒) ครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒  
 จำนวน ๒๘ คน นิเทศ ติดตามแบบออนไลน์ จำนวน ๒๘ คน 
๓) ครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  
 จำนวน ๒๙ คน นิเทศ ติดตามแบบลงพ้ืนที่ จำนวน ๓ คน และนิเทศ ติดตาม 
 แบบออนไลน์ จำนวน ๒๖ คน 
 ๔) ครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๙ คน 
 นิเทศ ติดตามแบบลงพ้ืนที่ จำนวน ๓ คน และนิเทศ ติดตามแบบออนไลน์ จำนวน ๖ คน 
๕) ครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 จำนวน ๒๐ คน นิเทศ ติดตามแบบลงพ้ืนที่ จำนวน ๘ คน และนิเทศ ติดตาม 
 แบบออนไลน์ จำนวน ๑๒ คน 
 



56 

 

  กิจกรรมที่ ๕ ประกวด/คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
  กิจกรรมที่ ๖ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย

และนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best 
Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัยและนวัตกรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และพิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร 
วิธีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยบูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื ่อน 
การบริหารจัดการการศึกษาเชิงพื ้นที ่สู ่การพัฒนาที่ยั ่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๒ เมื่อวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 

  ปัญหา อุปสรรค  
  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) 
 

  แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ทั้งระหว่างกระทรวง หน่วยงาน และสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  2. ควรสนับสนุนงบประมาณสมดุลกับกิจกรรมของโครงการ และควรมีเอกสารเพิ่มเติมในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือความสะดวกในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  3. ควรจัดให้มีกิจกรรมคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การพัฒนาเด็กปฐมวัย แต่
ควรแยกสังกัด เนื่องจากบริบทของการบริหารจัดการแต่ละสังกัดแตกต่างกัน 
  ๔. ควรจัดประชุมในระดับภาค เกี่ยวกับการกำหนดกิจกรรมของโครงการ โดยเฉพาะกิจกรรม
คัดเลือกวิธีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเอื้อต่อการคัดเลือกวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในระดับภาค 
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  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีระบบข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป 
  2. ผู้บริหาร ครู ครูผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง และบุคลากรทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัยมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ 4 กระทรวงหลัก สามารถจัดการศึกษาและประเมินตนเองตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
  3. มีการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกหน่วยงาน ทั้งผู้บริการ ครู  
ครูผู้ดูแลเด็กหรือครูพ่ีเลี้ยง ผู้ปกครอง และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ๔. มีรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่หลากหลาย เพื่อให้
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ นำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยต่อไป 
 

  ภาพกิจกรรม 
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 4. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอ่เนื่องเชื่อมโยง
การศกึษาขั้นพืน้ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่อย่างบูรณาการ 
  2. เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่ร่วมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำ 
  3. เพ่ือพัฒนากลไกในการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ จากการทำ CLC 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
  1.มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาในระดับจังหวัด อย่างเป็น
รูปธรรมอย่างน้อย 1 หลักสูตร 
  2. งานวิจัยและบทความวิชาการด้านการพัฒนา CLC  
  ๓. งานประชุมวิชาการ ระดับชาติ การบูรณาการเพ่ือพัฒนาการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
      เชิงคุณภาพ 
  1. จังหวัดกาฬสินธุ์มีร้อยละของผู้เรียนต่อสายอาชีพเพ่ิมขึ้นตามบริบทของจังหวัด 
  2. หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับจังหวัดมี
คุณภาพสามารถใช้เทียบโอนหน่วยกิต ในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ผู้เรียนในระบบ CLC มีอาชีพและมีงานทำ 
   

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  1. สถาบันอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 18 แห่ง 
  2. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 18 แห่ง 
  4. สถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 5 แห่ง 
 

  ผลการดำเนินงาน 
  1. ประชุมวางแผน  (ดำเนินการเมื่อ 21 ตุลาคม 2564) 
      เพื ่อออกแบบกิจกรรมในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื ่อการจัดทำรูปแบบและ

แนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการกำหนดกิจกรรมในโครงการ
ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

     2. ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้ง 18 แห่ง  
(ดำเนินการเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2564) เพื่อวางแผนการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพให้เพิ่มขึ้น สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ในการวางแผน
ดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดเพื่อให้แผนการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพให้เพ่ิมข้ึน 
 



59 

 

      3. ประชุม คณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ ระดับจังหวัด (คณะกรรมการ
ดำเนินงานตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ดำเนินการประชุม 
เมื ่อ 10 มกราคม  ๒๕๖5 ) เพื ่อชี ้แจงให้คณะกรรมการทราบกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคมฯรับทราบ วัตถุประสงค์ของโครงการ รับทราบตัวชี้วัดของโครงการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พิจ ารณา
วางแผนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ  พิจารณาเสนอแต่งตั้ง
คณะทำงานในแต่ละกิจกรรม จากคณะกรรมการตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ ์ ได้คณะทำงานคณะทำงานในแต่ละกิจกรรม และกำหนดระยะเ วลาในการ
ดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ 

  4. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดำเนินการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ) 

  5. ประชุมคณะกรรมการสร้างระบบสารสนเทศ  หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ดำเนินการ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  และดำเนินการจัดสร้างระบบ
สารสนเทศ เว็บไซต์ https://clc.ksed.go.th/   

      6. วางแผนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (CLC KALASIN Open house ) ดำเนินการ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 
ผ่านระบบ Zoom 

  7. ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดำเนินการเมื่อวันที่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 

     8. ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (CLC KALASIN Open house ) พร้อมทั้งมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับคณะ
ดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 และดำเนินการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
สำหรับสถานศึกษาที ่ เข ้าร ่วมโครงการ ป ีงบประมาณ 2565 ดำเน ินการในวันที ่  23 ก ุมภาพันธ์  2565  
ณ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ และถ่ายทอดสดผ่านระบบ Online 
ช่องทาง Facebook Live สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

  9. ดำเนินการบ่มเพาะนักวิจัย CLC ที่ผ่านการพิจารณา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

   ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  
   ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 
      10. ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ เพ่ือสร้างบุคลากรแกนนำ 

จำนวน 5 ประเด็น ดังนี้ 1. ทักษะการทำวิจัย 2. ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. Instructional design 4. การสร้างหลักสูตรแบบ CBE 5. Project management ดำเนินการระหว่างวันที่                
30 - 31 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยมีบุคลากรจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และศึกษานิเทศก์ต้นสังกัดของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 

 

  ปัญหา อุปสรรค  
  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมีจำกัด ไม่สามารถบูรณาการนำหลักสูตรที่ได้ ขยายผลสู่สถานศึกษาได้
ตามความต้องการ  
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ประชมุวางแผนออกแบบกิจกรรม กิจกรรม kalasin open house 

        ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ         กิจกรรมบ่มเพาะนักวิจัย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  
MOU 

 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  1. ผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายเนื่องจากนักเรียนที่จบตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถเทียบโอนผลการเรียนในการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นเมื่อสถานศึกษาได้บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
  2. นักเรียนลดเวลาเรยีน ส่งผลให้เข้าสู่การทำงานสร้างรายได้เร็วขึ้น และเกิดความชำนาญงานเร็วขึ้น 
  3. นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน (รายได้ระหว่างฝึกประสบการณ์ ) 
  4. นักเรียนที่จบในสาขาที่มหาวิทยาลัยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับสถานประกอบ รับรองการมีงานทำ 
  5. นักเรียนมีความรู้และทักษะในการศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ 
 

  ภาพกิจกรรม 

 

 

  

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

 5. โครงการ Innovation For Education (IFTE) นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศกึษาไทย 
 

  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และการนิเทศการศึกษา 
รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
             2. เพ่ือพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศอย่างบูรณาการ ด้านนวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษา
ในระดับจังหวัด  
             3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
  1. จังหวัดมีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู้และ การนิเทศการศึกษา รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
                2. จังหวัดมีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด  
                3. จังหวัดมีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



61 

 

      เชิงคุณภาพ 
  1. จังหวัดสามารถนำรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารจัดการ การจัดการ เรียนรู้และการนิเทศการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาได้จริงในระดับพ้ืนที่  
                2. ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาในระดับจังหวัด มีความ
ครอบคลุม ชัดเจน เป็น ปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                3. จังหวัดสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  ผู้บริหารโรงเรียน, ครูผู้สอนที่ส่งผลงานเข้าประกวด จาก 1๘ โรงเรียน จำนวน ๖1 คน 
 

  ผลการดำเนินงาน 
  กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างการรับรู้แนวดำเนินงาน

โครงการ IFTE 2565 โรงเรยีนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านระบบ google Meet เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 
รายละเอียดประกอบการประชุม ดังนี้ 

  1. โรงเรียนจากโครงการ IFTE ปีการศึกษา 256๔ ลาออก จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ 
๑.1 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 
1.2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดกลาง สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์  

           สาเหตุ เนื่องจาก เปลี่ยนผู้บริหารโรงเรียนทำให้ขาดความต่อเนื่องในการร่วมกิจกรรมและการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

  2. โรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการ IFTE ปีการศึกษา 2565 จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ 
2.1 โรงเรยีนสามชัยอุดมวิทย ์สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 
2.2 โรงเรียนสมเด็จปริยัติ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์  
2.3 โรงเรียนบ้านคำพิมูล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  

  3. ประเภทของนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย ๒ ด้าน ได้แก่ 
3.1 ด้านการบริหารจัดการ 6 รางวัล 
3.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ 48 รางวัล  
      1) จำนวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน 24 รางวัล 

    2) จำนวนนักเรียนเกิน 300 คน 24 รางวัล  
  4. โรงเรียนเดียวกัน/กลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน สามารถส่งได้ไม่เกิน 3 ผลงาน  
  5. ผู้บริหาร/ครูผู้สอน สามารถส่งนวัตกรรมการคนละ 1 ผลงานเท่านั้น  
  6. นวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวด ต้องดำเนินการเสร็จสิ้นระหว่างปีการศึกษา 2563-2564 ส่ง

จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย นวัตกรรม/คู่มือการใช้นวัตกรรม และรายงานผลการใช้นวัตกรรม 
 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายดำเนินงานตามแนวทางของ
โครงการ IFTE ซ่ึงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายมอบหมายให้ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษาของสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนิเทศ
ติดตาม โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.256๕  ระหว่างวันที่ 2๘ – ๓๐ มิถุนายน 256๕ โดยมีการแบ่ง
คณะทำงาน ของศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศติดตาม โครงการ เป็น ๔ ชุด  
 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการตัดสินผลงาน ดีเด่น นวัตกรรมการศึกษา Innovation For Thai 
Education (IFTE) วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการชั้น ๒ 
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  กิจกรรมที่ 4 ประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษา ตามโครงการ 
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบูรพา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

  กิจกรรมที่ 5 ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาเชื่อมโยงการพัฒนาพ้ืนที่
และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ วันที่ ๒ 
กันยายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 

  ปัญหา อุปสรรค  
  1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานตามโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education)  
ในปีงบประมาณต่อไปควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการ
และเพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมายในปีต่อๆไป 
  ๒. เนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน อยู่ในสถาวะการแพร่ระบาดของโรค
ระบาดของ ไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงานตามโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เช่น มีข้อจำกัดเรื่อง
จำนวนคน สถานที่ กิจกรรมที่ดำเนินการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการใช้งบประมาณ และการรายผลการดำเนินงานล่าช้า 
 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  1. มีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ
การศึกษา รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอย่างบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
            2. มีการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศอย่างบูรณาการ ด้านนวัตกรรม และการวิจัยทาง
การศึกษาในระดับจังหวัด  
             3. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

  ภาพกิจกรรม 
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 6. โครงการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 

  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือดำเนินการจัดสอบการแข่งขันคัดเลือกประเภทต่างๆ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      มีการดำเนินการจัดสอบการแข่งขันคัดเลือกประเภทต่างๆ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์   
   

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  มีการจัดสอบการแข่งขันคัดเลือกประเภทต่างๆ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

  ผลการดำเนินงาน 
   ไมไ่ด้รับงบประมาณเพ่ือดำเนินการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 ได้กำหนดเป้าประสงค์ว่า ผู้เรียนทุกประเภท ทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง 
และเสมอภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย มีการดำเนินการโครงการสำคัญที่สอดคล้องเป้าประสงค์ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 

 

 1. โครงการสร้างโอกาสเพื่อความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ได้รับโอกาสทาง
การศึกษามากขึ้น 
  2. เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ บ่มเพาะความ
มีวินัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
อันจะช่วยสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชนไทย ผู้ได้รับทุนพระราชทานเป็นนักเรียนทุนใน
พระองค์ฯ สามารถเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพนำความรู้ กลับไปทำงานพัฒนาท้องถิ่นชุมชนมีสัมมาอาชีพมั่นคง เป็น
พลเมืองที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ 
  3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
  1. ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนที่มีคุณสมบัติได้รับทุนการศึกษา 
  2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาได้รับสนับสนุนทุนอุปกรณ์กีฬา 
      เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนได้รับทุนการศึกษามีความรู้ความสามารถ มีทักษะและสมรรถภาพที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2. สถานศึกษาได้รับทุนอุปกรณ์รับอุปกรณ์กีฬามหาวชิราลงกรณ์ และทุนสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
และวิทยาศาสตร์ กองทุน Mizuho Asian Fund เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางด้านกีฬาของนักเรียนในสังกัดและส่งเสริม
ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน 
  

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  1. นักเรียนในครอบครัวยากจน 
        2. สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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  ผลการดำเนินงาน 
  ๑. การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565 ภายใต้ “มูลนธิิทุนการศึกษา

พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี ๒๕๖๕ 

ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และได้
สรุปรายชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพื่อส่ง
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ จำนวน ๖ คน ดังนี้ 

   ๑) นางสาวอาริยาภรณ์ แก้วกัญญา โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   ๒) นางสาวมุฑิตา โคตรเขื่อน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
   ๓) นางสาวณัฐิดา แก้วมา โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ ์
   ๔) นางสาวอภิรดี  ตาทิพย์ โรงเรียนบัวขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   ๕) นางสาวสุชัญญา  สุขุมวิริยกุล  โรงเรียนอนุกูลนารี  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
   ๖) นายนราธิป  ภูถูกแสง  โรงเรียนมัธยมธษพล  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ๒. การดำเนินงานทุนการศึกษาฯ มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565   
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์จังหวัด

นครราชสีมา ประจำปี 256๕ ในวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น ๒  ศาลา 
กลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา  
จำนวน ๒๖ ราย ดังนี้ 

ที ่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ทุนรายป ี ทุนต่อเนื่อง   

รวมทุน 

ปร
ะถ

ม 
   

  
5 

ทุน
 

ม.
ต้น

   
   

  
๕ 

ทุน
 

ม.
ปล

าย
   

  
๕ 

 ท
ุน 

อุด
มศ

ึกษ
า 

 
๒ 

ทุน
 

ม.
ต้น

   
   

  
๒ 

ทุน
 

ม.
ปล

าย
   

  
๔ 

ทุน
 

อุด
มศ

ึกษ
า 

 
๓ 

ทุน
 

1 สพป.กาฬสินธุ ์เขต ๑ 1 ๑ - - - - - ๒ 

2 สพป.กาฬสินธุ ์เขต ๒ 1 ๑ - - 1 - - ๓ 

3 สพป.กาฬสินธุ ์เขต ๓ 2 ๒ - - - - - ๔ 

4 สพม.กาฬสินธุ ์ - ๑ ๕ - 1 ๒ - 9 

5 อบจ.กาฬสินธุ ์ - - - - - 1 - ๑ 

6 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ ์ 1 - - - - - - ๑ 

7 มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์    1   ๒ ๓ 

8 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ ์    1    ๑ 

9 วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ ์ - -  - - ๑ 1 ๒ 

รวมท้ังสิ้น 5 ๕ ๕ 2 ๒ ๔ ๓ ๒6 
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  ปัญหา อุปสรรค  
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 

  แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  ปรับปรุงแนวทางในการดำเนินงานฯให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

  ภาพกิจกรรม 
  การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2565 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การดำเนินงานทุนการศึกษาฯ มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา  ประจำปี 2565   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ได้กำหนดเป้าประสงค์ว่า หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันพึงประสงค์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการโครงการสำคัญท่ีสอดคล้องเป้าประสงค์ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 
 

 1. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  
                ๒. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่ได้รับ
เกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ.กำหนด ได้รับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯแล้วกับโรงเรียนที่สมคัรเข้าร่วมโครงการใหม่ 
               ๓. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์เพ่ิมขึ้น 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 7๐ คน 
      เชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 95 มีความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนที่ได้รับเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ.กำหนด ได้รับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯแล้วกับโรงเรียนที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการใหม่ ตลอดจนมีโรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์เพ่ิมมากขึ้น    

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  ๑. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์จำนวน  ๕ แห่ง 
  ๒. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ จำนวน ๑๕ แห่ง 
  ๓. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ จำนวน ๑๕ แห่ง  
  ๔. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จำนวน ๑๐ แห่ง  
  ๕. โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จำนวน ๕ แห่ง  
  6. โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 5 แห่ง 
 

  ผลการดำเนินงาน 
  1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการฯ เชิญวิทยากร 

มอบหมายภารกิจ กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องและขอใช้สถานที่ 
  ๒. ประสานสถานที่จัดเตรียมป้ายโครงการฯ เวที วัสดุ อุปกรณ์พิธีกร กำหนดการ คำกล่าว 
  3. วิทยากรให้ความรู้เรื่อง การสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและแนวทางการ

ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
  4. ผู้แทนโรงเรียนที่ได้รับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ แล้วนำเสนอผลการดำเนินงาน 
  5. วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมสรุปการเรียนรู้ร่วมกัน และแจกเอกสารแนะนำ,ตัวอย่าง 

   6. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 95 มีความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนที่ได้รับเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ.กำหนด ได้รับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ แล้วกับโรงเรียนที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการใหม่ ตลอดจนมีโรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์เพ่ิมมากขึ้น 
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  ปัญหา อุปสรรค  
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโณคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 

  แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  สร้างกลุ่มไลน์เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้ความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้รับเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ.กำหนด 
 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการ
ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
           ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนที่ได้รับเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ.กำหนด ได้รับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯแล้วกับโรงเรียนที่
สมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ 
           ๓. โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์มากขึ้น 
 

  ภาพกิจกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ได้กำหนดเป้าประสงค์ว่า หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของผู ้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการ
ดำเนินการโครงการสำคัญท่ีสอดคล้องเป้าประสงค์ จำนวน 10 โครงการ ประกอบด้วย 
 

 1. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือจัดทำแผนสนับสนุนการตรวจราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและเตรียม
ความพร้อมของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  3. เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
  1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีแผนสนับสนุนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการที่มีความสอดคล้องที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 เล่ม 
                2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจราชการ ของหน่วยงานทางการศึกษา/
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ครั้ง/ปี 
                 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการ ของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่สมบูรณ์ จำนวน 1 เล่ม 
      เชิงคุณภาพ 
  หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบผลการนำนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติที ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการ
ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนำผลการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ พัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป 
   

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มเป้าหมายรับตรวจ 
 

  ผลการดำเนินงาน 
  กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ 
   ๑.๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 12 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ 
ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

   ๑.๒ ประชุมรับนโยบาย การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2564  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 12 และคณะในการลงพื้นที่ตรวจ
ราชการ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง  
ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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   ๑.๓ ประชุมรับนโยบาย การตรวจราชการ กรณีปกติ โรงเรียนเอกชน วันที่ 22 ธันวาคม 2564 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ ์ พร้อมบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์  
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 12 และคณะในการลงพื้นที่ตรวจราชการ 
ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เตรียมความ
พร้อมก่อนรับการตรวจราชการ 
  กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจราชการ 
  ๓.๑ ประชุมราชการเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมภารกิจการตรวจราชการ วันที่ 3 พฤษภาคม 
2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมราชการเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจราชการ
ประเด็นกลุ่มนักเรียนเปราะบางและการฉีดวัคซีน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ๓.๒ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมประเด็นตรวจราชการนโยบายเร่งเด่น วันที่ 6 พฤษภาคม 
2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผล
เพื่อขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน เขตตรวจราชการที่ 12 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

๔.๑ การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 
2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการ  
ที่ 12 พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในการตรวจราชการ
แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลาง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๔.๒ การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการดูแลเด็กปฐมวัย วันที่ 18 มีนาคม 
2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรด้านการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการดูแลเด็ก
ปฐมวัย ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้พัฒนาการสมวัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๔.๓ ประชุมราชการเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมภารกิจการตรวจราชการ วันที่ 3 พฤษภาคม 
2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมราชการเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจราชการ
ประเด็นกลุ่มนักเรียนเปราะบางและการฉีดวัคซีน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๔.๔ การตรวจติดตามประเมินผลนโยบายเร่งด่วน เขตตรวจราชการที่ 12 วันที่ 9 พฤษภาคม 
2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลเพ่ือ
ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน เขตตรวจราชการที่ 12 ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง  
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนเอกปัญญา อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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๔.๕ การตรวจราชการ และติดตามประเด็นโรงเรียนคุณภาพ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรด้านการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ต้อนรับ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะตรวจราชการ และติดตามการ
ดำเนินงาน การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นโรงเรียนคุณภาพ 
ณ โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา อำเภอสมเด็จ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 3 และโรงเรียนกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 กิจกรรมที่ 5 สรุปและสะท้อนผลการดำเนินงานตามโครงการ (AAR) 

 

  ปัญหา อุปสรรค  
  ความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษาในการให้ข้อมูลและการดำเนินการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายขาดความสมบูรณ์และไม่ทันเวลาที่กำหนด 
 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สามารถนำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นข้อมูลไปใช้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการดำเนินงานตาม
นโยบายให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดต่อไป 
  2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อใช้
เป็นประโยชน์ในการกำหนดทิศทาง ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ 
 

  ภาพกิจกรรม 
 การประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบท่ี 1  วันที่ 14 ธันวาคม 2564 

ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

   
 

 การประชุมรับนโยบาย การตรวจราชการ กรณีปกติ โรงเรียนเอกชน  วันที่ 22 ธันวาคม 2564  
ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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 การประชุมรับนโยบาย การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1  วันที่ 20 ธันวาคม 2564  
ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

   
 

 การตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบท่ี 1 วันที่ 9 มีนาคม 2565  
ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ ์

   
 

 การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการดูแลเด็กปฐมวัย วันที่ 18 มีนาคม 2565  
ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

   
 

 การตรวจราชการ และติดตามประเด็นโรงเรียนคุณภาพ  วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  
ณ โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา อำเภอสมเด็จ และโรงเรียนกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
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 2. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องของหน่วยงาน 
  2. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนผู้รับผิดชอบโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการและ 
แนวทางการเขียนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 
  3. เพ่ือให้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงผลผลิต 
  1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  2. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
      เชิงผลลัพธ์ 
  1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่กำหนดทิศทาง และ
เป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
  2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีการดำเนินงานตามแผนสู่การปฏิบัติจริง มีผลการ
ดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. มีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์คณะบุคคลบูรณาการจัดการด้านการศึกษาของ
จังหวัดมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
   

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๓๒ คน 
 

  ผลการดำเนินงาน 
  กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 1. ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ตามงบประมาณท่ีได้รบจัดสรรประจำปี) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564  
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยดำเนินงานดังนี้ 

 1.1 พิธีเปิดและมอบนโยบายการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
โดย นายเพ่ิมพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 1.2 ชี้แจงความสำคัญ/ที่มา และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบตัิราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒565 (ตามงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางรุจิรา พิมพิไสย 
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวดักาฬสินธุ์ 

 1.3 นำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางรุจิรา พิมพิไสย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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 1.4 จัดทำสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม
องค์กร และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  

 1.5 จัดทำโครงการ  และพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ ตามแบบฟอร์มโครงการ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

  1.6 สรุปผลการประชุม 
 กิจกรรมที่ 2 จัดทำเล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรบัปรุงตาม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ฉบบัสมบูรณ ์ 
  1. กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำเล่มแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรบัปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ฉบับสมบรูณ ์
  2. ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการฯ จากศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 

3. ส่งแผนปฏิบัติราชการฯ ไปยงัสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยัง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด  

  4. แจ้งเวียนบุคลากรทุกกลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ทราบ และดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

  กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(จัดทำเป็นรูปเล่ม) 

   1. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ไตรมาส 1 , 2 , 3 และ 4 จากเจ้าหน้าที่ที ่ร ับผิดชอบโครงการ ตามแบบรายงานของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

   2. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เสนอผู้บังคับบัญชาและเผยแพร่ 

 

  ปัญหา อุปสรรค  
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สง่ผลให้
การดำเนินงานเกิดความล่าช้ากว่าที่ควร 
 

  แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  2. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  แผนระดับต่างๆ และ
นโยบายรัฐบาล ลงสู่การปฏิบตัิได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการวางแผนล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็น
แนวทางการบริหารจัดการตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 
  2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีผลการบริหารจัดการกิจกรรม/โครงการ และการ
บริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจของทุกภาคส่วน 
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  ภาพกิจกรรม 
 

           

               

 

 

 

  
 3. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยะห้าปี พ.ศ. 2566-2570 

 

  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เป็นแผนที่มีคุณภาพ  
มีทิศทางที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายรัฐบาลและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
 1. ระดับความสำเร็จของทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2566 - 2570 
 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2566 - 2570 
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการศึกษาและการพัฒนากำลังคนของชาติในพ้ืนที่จังหวัด 
 เชิงคุณภาพ 
 1. หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์มีการบูรณาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 
  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  1. หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน 18 หน่วยงาน 
  2. หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน รวมทั้งสิ้น  50 คน 
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  ผลการดำเนินงาน 
  กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะห้าปี พ.ศ.2566 - 2570 

และขออนุมัติโครงการฯ เรียบรอ้ยแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 
  กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะห้าปี พ.ศ.2566 - 2570  
      2.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2566 - 2570 ลงนาม 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 10894/2564 สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
  กิจกรรมที่ 3 ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
       3.1 ประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  กิจกรรมที่ 4 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะห้าปี พ.ศ.2566-2570 
    4.1 จัดทำสารสนเทศที่เก่ียวข้องในการวางแผน 
   4.2 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะห้าปี พ.ศ.2566-2570 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
                         1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และความคิดเห็นด้านสถานการณ์/
ทิศทางการศึกษา/ข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องจากการเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ 
สถานการณ์ด้านการศึกษาของจังหวัดเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
                         2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 3) วิเคราะห์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด รายยุทธศาสตร์ 
 4) กำหนดแผนงาน/โครงการ 
 4.3 ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะห้าปี พ.ศ.2566 - 2570 
(ฉบับสมบูรณ์) 
 4.4 ขออนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ระยะห้าปี พ.ศ.2566 – 2570 จาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2566-2570 ในการประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 
 4.5 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2566-2570 ดังนี ้
  1) ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่านเว็บไซต์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และระบบสารสนเทศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (BPSI) 
  2) ประชาสัมพันธ์ให้ทุกกลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องด้านการจัดการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ทราบ ผ่านช่องทางออนไลน์ 
 

  ปัญหา อุปสรรค  
  - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้
การดำเนินงานเกิดความล่าช้ากว่าที่ควร 
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  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  แผนระดับต่างๆ และ
นโยบายรัฐบาล ลงสู่การปฏิบตัิได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการวางแผนล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็น
แนวทางการบริหารจัดการตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 
  2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีผลการบริหารจัดการด้านการศึกษาและการพัฒนา
กำลังคนของชาติในพ้ืนที่จังหวัดได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจของทุกภาคส่วน 
 

  ภาพกิจกรรม 
 

 

             

 

 

 

 

 

 
 

 4. โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว. PA (Performance Appraisal)” 
 

  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับอบรมให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว.PA 
  2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถขยายผลให้ความรู้ความเข้าใจใน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว.PA (Performance Appraisal) แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ 
  3. เพ่ือให้บุคลากรผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ 
อย่างถูกต้อง 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การเลื่อน 
วิทยฐานะแบบใหม่ ตาม ว. 11/2564  และ ว.PA 
  2. สามารถทำคลิปการจัดการนิเทศเชิงรุก 
  3. สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ 
  4. สามารถเขียนรายงานการวิจัยการเรียนรู้ หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนการจักการเรียนรู้
ตลอดทั้งมีเจตคติที่ดีได้พัฒนาความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินงานการขับเคลื่อนการบริหารจัด
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การศึกษาแนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ว.PA ตาม ว 21 ,ว. 11 
      เชิงคุณภาพ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
   

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  1. ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 15  คน  
  2. เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 10 คน 
 

  ผลการดำเนินงาน 
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ว. PA (Performance Appraisal)” ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมให้มีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ว.PA และสามารถขยายผลให้ความรู้ความเข้าใจใน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว.PA (Performance Appraisal) และสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในงานที่เก่ียวข้องกับหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้าร่วมอบรม ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 15 คน เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสนิธุ์ 
จำนวน 10 คน รวม 25 คน วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.เชษฐา ค้าคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระ
ญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์  

 

  ปัญหา อุปสรรค  
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  ครูและบุคลาการทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเทคนิค/วิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษท่ี 21 อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
 

  ภาพกิจกรรม 
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 5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ 
          2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
      3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 59 คน 
      เชิงคุณภาพ 
  1. ร้อยละ 80 ของการดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ 
  2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะด้านการเงินบัญชีและพัสดุ 
  3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่มีทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัล 
  4. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน  59  คน 
 

  ผลการดำเนินงาน 
  กิจกรรมที่ 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานใน

ด้านการใช้ดิจิทัลในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กิจกรรมที่ 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานใน

ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ 
   กิจกรรมที่ 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

  ปัญหา อุปสรรค  
  เนื่องจากที่ผ่านมาอยู่ในช่วงระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงไม่สามารถจัดประชุมได้
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมโครงการดังกล่าวได้ 
 

  แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ความเข้าใจตามโครงการ                             
        2. บุคลากรความรู้ความสามารถและสมรรถนะด้านการเงินบัญชีและพัสดุ 
         3. บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัล 
          4.  บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 6. โครงการประชุมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนเอกชนได้รับทราบกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ และแนวปฏิบัติ ตามพระราช บัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
  2. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบเป้าหมายการดำเนินการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
  3. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นการ
พัฒนาองค์กรที่ดีต่อไป 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
  ร้อยละ 100 ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียน   
จำนวน  156  คน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดหนุนโรงเรียนเอกชน จำนวน 52  คน มีความรู้ความเข้าใจใน พรบ.
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  และกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 
  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 30 คน 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน ผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 156 คน 
  3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนโรงเรียนละ 1 คน จำนวน 52 คน 
 

  ผลการดำเนินงาน 
   1. โรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจ
ราชการที่ 12 และคณะในการลงพ้ืนที่ตรวจราชการ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กรณีปกติ รอบท่ี 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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   2. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมีนาคม 2565 ซ่ึงมีพิธีมอบโล่ 
เกียรติบัตร เนื่องในงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2565 วันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร
เปล่งปัญญา โรงเรียนเอกปัญญา อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

  ปัญหา อุปสรรค  
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 

  ภาพกิจกรรม 

    

   
 

 7. โครงการขับเคลื่อนภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

  วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดกิจกรรมการตรวจสอบภายในได้ครอบคลุม ภารกิจและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ภายใต้ทรัพยากรด้านการตรวจสอบที่มีอยู่ 
  ๒. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการตรวจสอบภายใน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      ๑. สอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี จำนวน 8 แห่ง 
 ๒. ตรวจสอบเงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี โรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 5 แห่ง 
 ๓. สอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน จำนวน 8 แห่ง 
 ๔. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) จำนวน 10 แห่ง 
 ๕. ตรวจสอบโครงการที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล จำนวน 1 โครงการ 
 ๖. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการดูแล รักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน จำนวน 1 แห่ง 
 ๗. จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน 1 กิจกรรม 
 ๘. พัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง 
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  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
   1. หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย  
ศธจ.กาฬสินธุ์ และ กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
   2. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 6 แห่ง 
   3. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 14 แห่ง 
   4. หน่วยรับตรวจตามโครงการที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล จำนวน 4 แห่ง 
 

  ผลการดำเนินงาน 
   1. กิจกรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
    1.1 สอบทาน ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
ระหว่างวันที่ 6 – 20 มิถุนายน 2565 หน่วยรับการตรวจ จำนวน 7 แห่ง 
    1.2 สอบทานและติดตามการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ระหว่างวันที่ 6 – 20 
มิถุนายน 2565 หน่วยรับการตรวจ จำนวน 7 แห่ง 
    1.3 ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานด่านการเงิน การคลัง และการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2565  
    1.4 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาในช่วงสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 7 - 23 กุมภาพันธ์ 
2565 หน่วยรับการตรวจ จำนวน 10 แห่ง 
    1.5 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนเอกชนในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 15 - 25 สิงหาคม 2565 หน่วยรบัการตรวจ จำนวน 4 แห่ง 
    1.6 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยบูรณาการร่วมกับ
กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 15 – 25 สิงหาคม 2565 หน่วยรับ
การตรวจ จำนวน 3 แห่ง 
   2. กิจกรรมให้คำปรึกษา เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดวางระบบควบคุมภายใน ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
ระหว่างเดือนมิถุนายน 2565 หน่วยรับการตรวจ 
   3. กิจกรรมพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน บุคลกรหน่วยตรวจสอบภายในเข้ารับการพัฒนา 
ระหว่างวันที่ 11 – 14 กันยายน 2565 

 

  ปัญหา อุปสรรค  
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  1. หน่วยรับการตรวจมีการควบคุม กำกับดูแล และมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม 
  2. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจทราบ และลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานพร้อมทั้งพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
  3. ผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และกระทรวงศึกษาธิการ มีข้อมูลในการ
บริหารจัดการเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด 
 
 
 



82 

 

 

  ภาพกิจกรรม 
 
        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 8. โครงการพัฒนาสมรรถนะศักยภาพในการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือให้บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึง
ศักยภาพ ของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. เร่งรัด กำกับ ติดตาม  รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอันอาจจะ
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของบุคลากรร่วมกัน 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
  1. ร้อยละ 80 บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  มีการพัฒนาสมรรถนะศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม 
    2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
บรรลุวัตถุประสงค ์
      เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องและให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถ 
ดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นแบบอย่างได้ 
   

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการพัฒนาสมรรถนะศักยภาพในการปฏิบัติงาน
แบบมีส่วนร่วม จำนวน 57 คน 
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  ผลการดำเนินงาน 
   กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 
   กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

 

  ปัญหา อุปสรรค  
  ไม่มี 
 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  บุคลกรมีความตระหนักในหน้าที่ มีจิตอาสา และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
 

  ภาพกิจกรรม 

   
 

 9. โครงการประชุมชี้แจงและแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565 
 

  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการได้อย่าง
เหมาะสมมีระบบการติดตามประเมินผลงานตามคำรับรองฯ อย่างมีคุณภาพ 
                2.  เพ่ือให้คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
                3.  เพ่ือให้บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ความเข้าใจแนวทางหรือ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด และสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน  50  คน 
      เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทุกคน มี
ความรู ้ความเข้าใจและสามารถใช้เป็นเครื ่องมือการบริหารจัดการศึกษาตาม ภารกิจร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
  

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน  50  คน 
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  ผลการดำเนินงาน 
   กิจกรรมที่ 1 : ประชุมกลุ่มย่อย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรอง
ผ่านระบบ Zoom Meeting 
            กิจกรรมที่ 2 : ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2565 วนัที่ 30 
พฤศจิกายน 2564 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมการจัดทำคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
           กิจกรรมที่ 3 : ประชุมรอรับตรวจการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. 2565 วันที่ 7 
เมษายน 2565 ประชุมการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2/2656 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 2 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

  ปัญหา อุปสรรค  
  เนื่องจากที่ผ่านมาอยู่ในช่วงระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงไม่สามารถจัดประชุมได้
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

  แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสมมี
ระบบการติดตามประเมินผลงานตามคำรับรองฯ อย่างมีคุณภาพ 
  2. คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ความเข้าใจแนวทางหรือกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด และสามารถนำ ความรู้ที่
ได้รับ ไปใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

  ภาพกิจกรรม 
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 10. โครงการพัฒนากระบวนการดำเนินการจัดทำควบคุมภายใน การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 
                ๒.  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำความเสี่ยงระบบการควบคุมภายในไปบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

  ตัวชี้วัดของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน  50  คน 
      เชิงคุณภาพ 
  ๑. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานเกี่ยว  
กับการวางระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 
  2. บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มีความรู้ ความเข้าใจในการนำความ
เสี่ยงระบบการควบคุมภายในไปบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 
   

  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน  50  คน 
 

  ผลการดำเนินงาน 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการดำเนินการจัดทำควบคุมภายใน การบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความรู้และมีความเข้าใจความเสี่ยงระบบการควบคุมภายในไปบริหารงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

 

  ปัญหา อุปสรรค  
  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 

  แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
  สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

  ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดวางระบบควบคุม
ภายในและสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 
         ๒. บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำความเสี่ยงระบบการควบคุมภายใน
ไปบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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  ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 5 
สรุปผลปัญหา อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งผู้บริหารมีกรอบทิศทางเป้าหมายการดำเนินการที่ชัดแจน ใช้การ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบการตัดสินใจ วางแผน มีการกำหนดกิจกรรม/
โครงการ ที่สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดแก่ทางราชการ ภายใต้การทำงาน
เป็นทีมของบุคลากรภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  มีความตระหนักรู้  เข้าใจถึงทิศทาง 
การดำเนินงานที่ชัดเจน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
  1. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการส่งเสริมจัดการศึกษาตามความต้องการของพ้ืนที่ 
  2. กิจกรรม/โครงการ บางยุทธศาสตร์ ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน 
  3. การเข้ามามีส่วนร่วมของเครือข่ายยังไม่มีมาก 
  4. งบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรร เป็นการตอบสนองวัตถุประสงค์ ภาพรวม แต่ยัง 
ไม่ตอบสนองความต้องการจำเป็นของพ้ืนที่ 
  ๕. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้
กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้มีการเปลี่ยนแปลง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ๑. ควรมีการสร้างความรับรู้ ความตระหนัก ถึงความสำคัญ จำเป็นของการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสร้างประชากรให้มีคุณภาพรองรับความต้องการในการพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัด 
  ๒. ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้ตามความจำเป็นของพื้นที่ เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สามารถส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการจำเป็นตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ตรงจุด 
  ๓. คิดค้นแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมใหม่ๆ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายใน
โครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที ่เปลี่ยนแปลงไป โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการงานให้ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๔. ต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรม/โครงการ ไว้ทุกโครงการ และแนวทางรองรับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพ่ือการขับเคลื่อนแผนงานโครงการไปสู่เป้าหมายได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก 
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แบบฟอร์มการติดตามผลโครงการ          ครั้งที่.......... (ไตรมาสที่.........) 
 

 

โครงการ         
 

ตอนที่ 1  ผู้รับผิดชอบ ชื่อ    สกุล    
   ตำแหน่ง    สังกัด    
ตอนที่ 2  ความก้าวหน้า 
 2.1  งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ            บาท 
 2.2  ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม            ตามแผนที่กำหนด            ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด  
 

 2.3  การเบิกจ่ายงบประมาณ     มีการเบิกจ่าย     ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
        เป็นเงิน   บาท 

2.4  ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัด(KPI) ค่าเป้าหมาย ผลที่ได้รับ บรรลุ ไม่บรรลุ 

        ✓  
     

รวม     
  

2.5  ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
   ไม่มี 
   มี (ระบุ)         

            
             
2.6  แนวทางแก้ไข 

            
            
             
 
 

         (   ) 
           ผู้รายงาน 
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แบบสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 รอบ                  

หน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
 ชื่อ   นามสกุล   ตำแหน่ง     
 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ตามแผน 

ผลการปฏิบัตกิิจกรรม/โครงการ 
ผลการใช้จ่าย

งบประมาณของ
กิจกรรม/โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ 

(ตอบเมื่อสิ้นสุด
โครงการแล้ว

เท่านั้น) 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

กำลัง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แล้ว 

ยังไม่ได้
เบิกจ่าย 

เบิกจ่าย
จริง 

จำนวน
ตัวช้ีวัด 

จำนวน
ตัวชี้วัด

ท่ี
บรรลุผล
สัมฤทธิ์ 

             โครงการ 
A 

10,000 นาย ก ก.พ. 55   ✓  9,000 3 2 

 โครงการ 
B 

10,000 นาย ข ก.ค.55 ✓   ✓    

            
            
            
            
            
            
            
            

รวม           
 

สรุปผลการดำเนินงานรอบ          6  เดือน      9  เดือน         12  เดือน  
 
 โครงการที่ถึงระยะเวลาดำเนินการ ทั้งสิ้น               โครงการ  งบประมาณ             บาท    

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ            โครงการ  ผลการเบิกจ่ายจริง             บาท 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในแผนปฏิบัติการ จำนวนตัวชี้วัด     ตัวชี้วัด   

จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์  ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ               
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ชื่อโครงการ  ................................................................................... 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๔   -   ธ.ค. 6๔       ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๕   -   มี.ค. 6๕     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๕  -   ม.ิย. 6๕       ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๕   -   ก.ย. 6๕     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ               สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้านความม่ันคง)………………………………………………………………………. 

4.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบ)ุ………...................................................................... 
 4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุ)..........................................................................................  
 4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบ)ุ......…………….…………………… 

ประเดน็ปฏิรูปที่ .................................................................... 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์) .................................................................................................  
4.6 แผนความม่ันคง ................................................................................... 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อนโยบายหลัก)......................................................................... 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ) ........................................................................................  
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจยั และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 



94 

 

     ๔.๙.1  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ผลผลติที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 

  ผลผลติที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
  ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลติที่ 3 ผูไ้ด้รบัการส่งเสริมและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 

  ผลผลติที่ 4 ผูร้ับบริการการศึกษานอกระบบ ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร ์
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.๙.3  แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืนๆ (โปรดระบุ............................................................................)  
 

๕. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ........................................................................................................... .................) 
6. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน 
    (โปรดระบุ  :   พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ 
  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. หลักการและเหตุผล  
 .................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................   
8. วัตถุประสงค์ 
 8.1 ............................................................ 
 8.๒ ........................................................... 
 8.3 ........................................................... 
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9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      ๙.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ……………………………………………………………….. 
      ๙.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ………………………………………………………………. 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ................................................................................   
11. ระยะเวลาดำเนินการ ………………………………………………………………………. 
1๒. สถานที่ดำเนินการ …………………………………………………………………………… 
13. กิจกรรมท่ีดำเนินการ  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม  (จากข้อ 13) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน (สะสม) 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ     
.................................................................     
เชิงคุณภาพ     
................................................................     

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ 
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)……………………………………………………………………………………………….… 
17. งบประมาณ  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

      
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     18.1 ปัญหา อุปสรรค………………………........................................ 
  18.2 แนวทางแก้ไข......................................................................  
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

21. ผู้รายงาน.....................................................ตำแหน่ง..................................................................................  
     โทรศัพท์..................................โทรสาร...................................E–mail : ..................................................... 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ .............. เดือน ........................................พ.ศ. .............................. 
 




