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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ ์เป็นหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน จัดตั้งตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร มีภำรกิจหลักในกำรจัด ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในท้องที่รับผิดชอบให้มีคุณภำพและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ในเขตจังหวัดกำฬสินธุ์ ครอบคลุมทั้ง 
๑๘ อ ำเภอ โดยด ำเนินกำรตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและรัฐบำล 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ เป็นกำรน ำเสนอผลกำร 
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตำมยุทธศำสตร์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดขึ้น ทั้ง ๖ ยุทธศำสตร์ ซึ่งได้แก่ ๑.จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของ
ชาติ  ๒. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ๓. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์ ๔. ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล ้าทางการศึกษา  ๕.การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๖. การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ์ ได้จัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ฉบับนี้ขึ้น เพื่อประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  สำธำรณชนและผู้ที่สนใจ 
เพ่ือประโยชน์ในกำรน ำไปบริหำรจัดกำรพัฒนำกำรศึกษำ และขอขอบคุณผู้รับผิดชอบทุกท่ำนที่มีส่วนร่วมใน
กำรจัดท ำเอกสำรฉบับนี้ไว้ ณ โอกำสนี้ 
 
 

                    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ์ 
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สารบัญ 
 

  หน้า  

 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน           

ที่ตั้ง  
ภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ 
โครงสร้างการบริหาร 
การบริหารจัดการการศึกษา 
ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

ส่วนที่ ๒  ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 
ส่วนที่ 3 การจัดสรรงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์โครงการ/กิจกรรม 
            ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
   ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   ยุทธศาสตร์ ที ่๔ ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
                                 มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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1 รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษากาฬสนิธุ ์

 

            
 
 
 
 
 

 

ที่ตั้ง 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนถีนำนนท์ ต ำบลโพนทอง อ ำเภอเมือง  
          จังหวัดกำฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ ๔๖๐๐๐  

โทรศัพท์ ๐ ๔๓๘๑ ๐๕๔๓  
โทรสำร ๐๔๓๘๑ ๐๖๒๐ 
เว็บไซต์ http://sesao24.go.th/web/ 

ภารกิจ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ์ เป็นหน่วยงำน ๑ ใน ๖๒ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร ที่จัดตั้งขึ้นตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง กำรก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๕๓ เพ่ือบริหำรจัดกำรศึกษำ ก ำกับดูแล สนับสนุนและส่งเสริม กำร
จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับมัธยมศึกษำของโรงเรียนในสังกัดท้ัง ๕๕ โรงเรียน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ ให้
เป็นไปตำมนโยบำยและได้มำตรฐำนกำรศึกษำโดยทั่วถึง มีคุณภำพและเป็นธรรม   

  โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ์  รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ครอบคลุมทั้งจังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำนวน ๑๘ อ ำเภอ รวมพ้ืนที่ทั้งหมด ๖,๙๔๖,๗๔๖ ตำรำงเมตร  ดังนี้ 
  ๑) อ ำเภอเมืองกำฬสินธุ์     ๑๐) อ ำเภอนำคู   
  ๒) อ ำเภอดอนจำน     ๑๑) อ ำเภอห้วยเม็ก 
  ๓) อ ำเภอกุฉินำรำยณ์     ๑๒) อ ำเภอค ำม่วง 
  ๔) อ ำเภอยำงตลำด      ๑๓) อ ำเภอสำมชัย   
  ๕) อ ำเภอกมลำไสย      ๑๔) อ ำเภอท่ำคันโท 
  ๖) อ ำเภอฆ้องชัย     ๑๕) อ ำเภอร่องค ำ 
  ๗) อ ำเภอสหัสขันธ์      ๑๖) อ ำเภอหนองกุงศรี 
  ๘) อ ำเภอสมเด็จ           ๑๗) อ ำเภอนำมน 
  ๙) อ ำเภอเขำวง      ๑๘) อ ำเภอห้วยผึ้ง  
 
 
 

                       

                 ส่วนที่ ๑  
 ข้อมูลพื้นฐาน 
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ์ มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
เรื่อง แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๓ และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้  

๑. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

๒. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ 
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

๓. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่    
๔. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน และในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๕. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๖. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดและ

พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๗.จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่ 
๘. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่
หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

๙. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๑๐. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
๑๑. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๑๒. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนใด

โดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้มอบหมำย 
 
 
 
 
 
 

 

                

                  อ านาจหน้าที่ 
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ์ มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     
 
 
 

 
 
         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

                

                 โครงสร้างการบริหาร  
 

กลุ่มอ านวยการ 

    กระทรวงศกึษาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากาฬสนิธุ์ ก.ต.ป.น. 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล   

การจัดการศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลย ี

และการสื่อสาร 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สหวิทยาเขต 

สถานศึกษา 

นักเรียน 
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     ผู้บริหาร 

นายสุดใจ สุปัญบุตร 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ ์

 

นายปริญญา  จุฑาสงฆ์ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

 

 

นายทวี ทะนอก 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษากาฬสินธุ ์

 

นายภิญโญ หอมไกล 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ ์
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นางพีรญา กตารัตน ์

ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

 

ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

นายธีระพร ภาคมฤกษ์ 

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
นางปราณี ระคาน 

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

นางเขมจิรา ผลประสาท 

ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร 

นายสิทธิพร ประทีบทอง 

ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

นางภัสชรีย์ ผกานนท ์
  ผอ.หนว่ยตรวจสอบภายใน 
 
                                                                                  
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

นางสาวรัชนิดา ไสยรส 
 ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี 

ว่าที่ พ.ต.จรัญ น่วมมะโน 

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ 

 

ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

นางสาวพิกลุทอง นาสมตรึก 

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

     

 
 
              

 
                  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
 
 
                                    
 

                                    

                                                             
                    นายเจรญิชัย จงนุเคราะห์                                                                     
                          ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจดัการศกึษา                                                                           
 

 

 
 
  
                                                                                
 
 

 
 
 
 

    ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
  เพ่ือให้กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ์ 
ด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้
ก ำหนดให้แต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรในรูปแบบองค์คณะบุคคล เป็นตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่
ผ่ำนกระบวนกำรสรรหำ และมีควำมหลำกหลำยจำกทุกภำคส่วน ได้เข้ำมำมีบทบำท มีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้เป็นไปในทิศทำงที่ก ำหนดไว้ คือ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) จ ำนวน ๙ คน ด ำรงต ำแหน่งครำวละ ๓ ปี ประกอบด้วย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ๑ ท่าน (กรรมการ)  
ประกอบด้วย 

๑. นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 
 

 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

(ประธานกรรมการ) 
นายทวี ทะนอก   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

 

 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ ท่าน (กรรมการ)  
ประกอบด้วย 

๑. นางสาวกนกพร ค าโสภา   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย 
๒. นายมรกต กลัดสะอาด      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๓. นายเทิดเกียรติ ขันพิมูล     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล 
๔. นายสงกรานต์ พันโนราช   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 
๕. นายธวัชชัย ส าราญวงศ์   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 

 

 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 (กรรมการและเลขานุการ)  

ว่าที่ พ.ต.จรญั น่วมมะโน   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัด 
                                 การศึกษา 
 

ก.ต.ป.น. 
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 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 ๑.  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรน ำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมำก ำหนดในกำรติดตำม ตรวจสอบ  
ประเมินผล และนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 ๒.  ก ำหนดแนวทำงกำรศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  กำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน และ
สถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 ๓.  พิจำรณำแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ ในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 ๔.  ติดตำม  ตรวจสอบประเมินผล  และนิเทศกำรบริหำร และกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
         ๕. รับทรำบผลกำรติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรตำม
แผน และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือกำรปรับปรุง  และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

  ๖. ส่งเสริมให้มีกำรประสำนกำรด ำเนินงำนกับคณะกรรมกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

  ตารางท่ี ๑  แสดงจ ำนวนและร้อยละบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ์  

สายงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

บริหารการ ๔ 5.41 

อ านวยการ ๑๘ 24.32 

บริหารงานบุคคล ๗ 9.46 

นโยบายและแผน ๔ 5.41 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา ๘ 10.81 

นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

๑๕ 20.27 

บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ๙ 12.16 

หน่วยตรวจสอบภายใน ๒ 2.70 
กลุ่มกฏหมายและคดี ๓ 4.05 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๒ 2.70 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
๒ 2.70 

รวม ๗๔ ๑๐๐ 
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การบรหิารจดัการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ แสดงการบริหารจัดการการศึกษาแบบสหวิทยาเขต 

เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  มีประสิทธิภาพ 
เกิดความคล่องตัว รวดเร็วและเป็นตัวเชื่อมระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จึงแบ่งเขตการ
บริหารจัดการออกเป็น ๘ สหวิทยาเขต โดยมี ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นประธาน ดังนี้ 
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสหวิทยาเขต 

สหวิทยาเขตเมืองกาฬสินธุ ์

สหวิทยาเขตห้วยเม็กหนองกุงศรี ประกอบด้วย โรงเรียนที่ต้ังอยู่ใน อ. ห้วยเม็ก, อ. หนองกรุงศรี 

สหวิทยาเขตเมืองฟ้าแดด ประกอบด้วย โรงเรียนที่ต้ังอยู่ใน อ. กมลาไสย, อ. ดอนจาน, อ. ร่องค า 

ประกอบด้วย โรงเรียนที่ต้ังอยู่ใน อ. เมืองกาฬสินธุ ์

สหวิทยาเขตท่าม่วงชัย

ขันธ ์

ประกอบด้วย  โรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน อ. ค าม่วง, อ.ท่าคันโท, อ. สหัสขันธ์, อ. สามชัย 

สหวิทยาเขตยางตลาดฆ้องชัย

กาฬสนิธุ ์

ประกอบด้วย โรงเรียนที่ต้ังอยู่ใน อ. ยางตลาด, อ. ฆ้องชัย 

สหวิทยาเขตวงนารายณ์ ประกอบด้วย โรงเรียนที่ต้ังอยู่ใน อ. กุฉินารายณ์, อ. เขาวง 

สหวิทยาเขตสมเด็จ ประกอบด้วย โรงเรียนที่ต้ังอยู่ใน อ. สมเด็จ 

สหวิทยาเขตพลังผึ้ง ประกอบด้วย โรงเรียนที่ต้ังอยู่ใน อ. ห้วยผ้ึง, อ. นาค,ู อ.นามน 
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สหวิทยาเขต ที่ต้ัง โรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 

เมืองกาฬสินธุ ์
 

ที่ตั้ง : โรงเรียนอนุกูลนารี ๑. อนุกูลนาร ี
๒. เมืองกาฬสินธุ ์
๓. กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
๔. เมืองเหนือวิทยาคม 
๕. หนองสอพิทยาคม 
๖. เหล่านาแกวิทยานุสรณ ์
๗. แก่งนาจารย์พิทยาคม 

เมือง 
เมือง 
เมือง 
เมือง 
เมือง 
เมือง 
เมือง 

 

3,222 
1,418 
3,637 
127 
152 
154 
102 

รวม 8,812 
 

เมืองฟ้าแดด 
 

 
ที่ต้ัง : โรงเรียนกมลาไสย 

 
๑. กมลาไสย 
๒. จ าปาหลวงวิทยาคม 
๓. ดอนจานวิทยาคม 
๔.ร่องค า 
๕. โคกศรีเมือง 
๖. ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 
๗. ดอนไทรงามพิทยาคม 
๘. ธัญญาพัฒนวิทย์ 
 

 
กมลาไสย 
ดอนจาน 
ดอนจาน 
กมลาไสย 
กมลาไสย 
กมลาไสย 
กมลาไสย 
กมลาไสย 

 

 
2,187 
181 
442 

2,097 
96 

208 
257 
78 

รวม 5,546 
 

ท่าม่วงชัยขันธ ์
 

 

ที่ต้ัง : โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 
 

๑. สามชัย 
๒. โนนศลิาพิทยาคม 
๓. ดงกลางพัฒนศึกษา 
๔. สหสัขันธ์ศึกษา 
๕. ค าม่วง 
๖. ท่าคันโทวิทยาคาร 
๗. นามะเขือพัฒนศึกษา 
 

 

สามชัย 
สหัสขันธ ์
ท่าคันโท 
สหัสขันธ ์
ค าม่วง 

ท่าคันโท 
สหัสขันธ ์

 

 

800 
210 
48 

947 
1,337 
842 
148 

รวม 4,332 
 

ยางตลาดฆ้องชัย 
 

 
ที่ต้ัง : โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 

 
๑.ยางตลาดวิทยาคาร 
๒.ไตรรตันวิทยาคม 
๓.ฆ้องชัยวิทยาคม 
๔.เหล่ากลางวิทยาคม 
๕.วังมนวิทยาคาร 
๖.เขาพระนอนวิทยาคม 
๗.โนนสูงพิทยาคม 
๘.ยางตลาดวิทยาคาร 
๙.ยางตลาดวิทยาคาร 

 
ยางตลาด 
ยางตลาด 
ฆ้องชัย 
ฆ้องชัย 

ยางตลาด 
ยางตลาด 
ยางตลาด 
ยางตลาด 
ยางตลาด 

 
1,455 
181 
126 
259 
65 

166 
180 

 

รวม 2,432 
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สหวิทยาเขต ที่ตั้ง โรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 
 

ห้วยเม็ก- 
หนองกุงศรี 

 

 
ที่ต้ัง : โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 

๑.ห้วยเม็กวิทยาคม 
๒. หนองบัวไชยวารพิทยา
สรรพ ์
๓. หนองกุงศรีวิทยาคาร 
๔. วังลิ้นฟ้าวิทยาคม 
๕. ค าเจริญวิทยาคม 
๖. มัธยมภูฮังพัฒนวิทย ์
๗. หัวหินวัฒนาลยั 
 

ห้วยม็ก 
หนองกุงศรี 

    หนองกุงศรี 
ห้วยเม็ก 
ห้วยเม็ก 

หนองกุงศรี 
ห้วยเม็ก 
ห้วยเม็ก 

946 
101 

1,120 
74 
62 

187 
187 

 
รวม 2,677 

 

วงนารายณ์ 
 

 

 
ที่ต้ัง : โรงเรียนกุฉินารายณ์ 

 

๑. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ 
๒. กุฉินารายณ ์
๓. นาไคร้พิทยาสรรพ ์
๔. พุทโธภาวนาประชาสรรค ์
๕. สามขาสว่างวิทย ์
๖. โนนค าวิทยา 
๗. เขาวงพิทยาคาร 

 

กุฉินารายณ ์
กุฉินารายณ ์
กุฉินารายณ ์

เขาวง 
กุฉินารายณ ์
กุฉินารายณ ์

เขาวง 

 

434 
1,207 
279 
78 

225 
181 
941 

รวม 3,345 
 

สมเด็จ 
 

 
 
 
 

 

ที่ต้ัง : โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
 

 

๑. สมเด็จพิทยาคม 
๒. ประชารัฐพัฒนศึกษา 
๓. ผาเสวยรังสรรค ์
๔. มหาไชยพิทยาคม 
๕. แก้วเด็จพิทยาคม 
๖. บัวสามคัคีพิทยาสรรพ ์
๗. สมเด็จพิทยาคม 
 
 

 

สมเด็จ 
สมเด็จ 
สมเด็จ 
สมเด็จ 
สมเด็จ 
สมเด็จ 
สมเด็จ 

 

2,568 
132 
111 
196 
183 
124 

 

รวม 3,314 

 
พลังผึ้ง 

 

 
ที่ตั้ง : โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 

 
๑. บ้านนาคูพัฒนา  
   “กรป.กลาง อุปถัมภ์” 
๒.บ่อแก้วญาณวิศิษฎ์พัฒนา 
๓..ห้วยผึ้งพิทยา 
๔. นามนพิทยาคม 
๕. พระเทพญาณวิศิษฎ์อุดม
วิทย์ 
๖.ห้วยผึ้งพิทยา 
๗. มอสวนขิงพิทยาสรรพ ์
 
 

 
นาคู 

 
ห้วยผึ้ง 
ห้วยผึ้ง 
นามน 
ห้วยผึ้ง 
ห้วยผึ้ง 
นามน 

 

 
763 

 
121 
635 
346 
102 

 
171 

 
 

รวม 2,138 
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ข้อมูลทางการศึกษา 
                สถำนศึกษำ               
 ห้องเรียน               
 นักเรียน              

- นักเรียนหญิง        
- นักเรียนชำย        

 บุคลำกร   
  ข้ำรำชกำรครู (๒,๒๕๘ อัตรำ) 

- สำยงำนบริหำรกำรศึกษำ          
- สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ     
- สำยงำนกำรสอน      

  บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนปฏิบัติหน้ำที่ในโรงเรียน           
  ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร (๒๐๗ อัตรำ) 

- พนักงำนรำชกำร         
- ลูกจ้ำงประจ ำ           
ลูกจ้ำงชั่วครำว (๙๕ อัตรำ) 
- ครูขั้นวิกฤติ            
- ครูธุรกำร             
- พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร           
- Lab Boy              
- ครูดูแลนักเรียนพักนอน            
- ครูวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์            
- ครูโครงกำรพระรำชด ำริฯ            
-    นักกำรภำรโรง (โครงกำรคืนครูให้นักเรียน)        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๕ แห่ง 
   ๑,๐๗๗ ห้อง 

๓๒,๕๙๖ คน 
๑๔,๔๑๕ คน 

 ๑๘,๑๘๑ คน 
  
 

๕๕ อัตรำ 
๕๔ อัตรำ 

๒,๑๔๙ อัตรำ 
๒ อัตรำ 

 
๑๑๙ อัตรำ 

๘๘ อัตรำ 
 

๓๑ อัตรำ 
          ๕๕ อัตรำ 

๑๕ อัตรำ        
            ๑ อัตรำ 

๒ อัตรำ 
           ๒ อัตรำ        

               ๓ อัตรำ 
 ๑๐ อัตรำ 

 
 
 

 

๑๐ ๑๐ 
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ข้อมูลนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ข้อมูลนักเรียน 

ตารางที่ 1 จ ำนวนนักเรยีน จ ำแนกตำมรำยชั้น เพศ ห้องเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 

ช้ัน 
เพศ 

รวม ร้อยละ 
จ านวน 

ห้องเรียน 
ห้อง : นักเรียน 

ชาย หญิง 

ม.๑ ๓,๐๘๕ ๓,๒๐๔ ๖,๒๘๙ 19.57 ๑๙๐ ๑ : ๓๓ 

ม.๒ ๒,๘๖๔ ๓,๑๗๒ ๖,๐๓๖ 18.78 ๑๘๖ ๑ : ๓๒ 

ม.๓ ๒,๘๑๕ ๓,๒๐๕ ๖,๐๒๐ 18.73 ๑๘๘ ๑ : ๓2 

รวม ม.ต้น ๘,๗6๔ ๙,5๘1 ๑๘,๓๔๕ 57.11 ๕๖๔ ๑ : ๓๒ 

ม.๔ ๑,๘๒๕ ๒,8๙๗ ๔,๗๒๒ 14.69 ๑5๖ ๑ : 30 

ม.๕ 1,๘๘๘ 2,๗๐๖ 4,๕๙๔ 14.29 ๑๖๕ ๑ : ๒7 

ม.๖ 1,๗18 2,๗๔๗ 4,๔๖๕ 13.89 ๑๙๖ ๑ : ๒2 

รวม ม.ปลาย 5,๔๓๑ 8,๓๕0 ๑๓,๗๘๑ 42.89 ๔๙๐ ๑ : 28 

ปวช.๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ : ๐ 

ปวช.๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ : ๐ 

ปวช.๓ 0 0 0 ๐ ๐ 0 : 0 

รวม ปวช. 0 0 0 ๐ ๐ 0 : 0 

รวมทั้งสิ้น ๑๔,1๙5 ๑๗,๙๓1 ๓2,๑๒6 ๑๐๐ ๑,๐๕๔ ๑ : ๓0 

ร้อยละ ๔4.18 ๕5.81  

                                                                                                                  ( ข้อมูล ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒) 

  จำกตำรำงที่ ๑ พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ มีจ ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๓๒,๑๒๖ คน จ ำแนกเป็น
นักเรียนชำย จ ำนวน ๑๔,๑๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.18 และนักเรียนหญิง จ ำนวน ๑๗,๙๓๑ คน        
คิดเป็นร้อยละ ๕๕.81   
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ตารางที่ ๒ จ ำนวนนักเรยีนพิกำรเรียนร่วม จ ำแนกตำมเพศ  ปีกำรศกึษำ ๒๕๖๓ 

 

ประเภทควำมพิกำร 
จ ำนวน 

รวม 
ร้อยละ นร. 

พิกำรทั้งหมด ชำย หญิง 

กำรมองเห็น ๓ 1 4 0.38 

กำรได้ยิน ๒ ๑ ๓ 0.29 

สติปัญญำ 9 ๗ ๑6 1.55 

ร่ำงกำยและสุขภำพ ๑1 ๙ ๒0 1.94 

กำรเรียนรู้ ๗84 187 ๙71 94.27 

กำรพูดและภำษำ - - -  

พฤติกรรมและอำรมณ์ 5 - 5 0.48 

ออทิสติก 6 1 ๗ 0.67 

ซ้ ำซ้อน 3 1 4 0.38 

รวมทั้งสิ้น ๘23 ๒07 ๑,๐30  

ร้อยละเด็กพิกำร : นักเรียนท้ังหมด    3.20 

 จำกตำรำงที่ ๒ พบว่ำ นักเรียนพิกำรเรยีนร่วม มีทั้งหมด  ๑,๐30 คน ประเภทควำมพิกำรบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ มี
มำกที่สุด  รองลงมำคือ ร่ำงกำยและสุขภำพ สตปิัญญำ ออทิสติก พฤติกรรมและอำรมณ์ ซ้ ำซ้อน กำรมองเห็น และกำรได้ยิน
ตำมล ำดับ  
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ตารางที่ ๓ จ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน  จ ำแนกตำมระดับช้ัน สำเหตุ และเพศ 

สำเหต ุ
ระดับชั้น 

รวม 
ร้อยละ/นร.

ทั้งหมด ม.ต้น ม.ปลำย 

มีปัญหำในกำรปรับตัว ๓ ๖ ๙ ๐.๒๘ 
สมรส - ๓ ๓ 0.009 

ต้องคดี/ถูกจับ  ๑ ๑ 0.003 

เจ็บป่วย/อุบัติเหต ุ - - - - 

หำเลี้ยงครอบครัว ๒ ๙ ๑๑ 0.034 

อพยพตำมผู้ปกครอง - - - - 

ฐำนะยำกจน - - - - 

มีปัญหำครอบครัว - ๑ ๑ 0.00๓ 

รวม ๕ ๒๐ ๒๕ 0.07๘ 

                                                  (ข้อมูล นร. ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓) 
 จำกตำรำงที่ ๓ พบว่ำ นักเรียนออกกลำงคัน สำเหตุมำจำกหำเลี้ยงครอบครัว มีจ ำนวนมำกที่สุด รองลงมำคือ       
มีปัญหำในกำรปรับตัว กำรสมรส และมีปญัหำครอบครัวแต้องคดี/ถกูจับ ตำมล ำดับ  

 
 

ตารางที่ ๔ จ ำนวนนักเรียนด้อยโอกำส จ ำแนกตำมระดับช้ัน และสำเหตุ  

                                                                                                                 (ข้อมูลสิ้นปี ๒๕๖๓) 

ประเภท 
ระดับชั้น 

รวม 
ม.ต้น ม.ปลำย ปวช. 

เด็กถูกบังคับให้ขำยแรงงำน - - - - 

เด็กถูกทอดทิ้ง - - - - 

เด็กเรร่่อน - - - - 

ผลกระทบจำกเอดส ์ - - - - 

ชนกลุ่มน้อย - - - - 

เด็กท่ีถูกท ำร้ำยทำรุณ ๒ ๑ - ๓ 

เด็กยำกจน ๙,๘๕๔ ๖,๓๑๙ - ๑๖,๑๗๓ 

เด็กท่ีมีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด ๑ - - ๑ 

อื่นๆ - - -  

ก ำพร้ำ ๒ ๑๑ - ๑๓ 

ท ำงำนรับผิดชอบตนเองและครอบครัว ๕ - - ๕ 

รวม ๙,๘๖๔ ๖,๓๓๑ - ๑๖,๑๙๕ 
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 จากตารางที่ ๔ พบว่ำ นักเรียนด้อยโอกำสระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น จะมีจ ำนวนมำกกว่ำ นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวนเด็กยำกจนมีมำกท่ีสุด  รองลงมำประเภทก ำพร้ำ ท ำงำนรับผิดชอบตนเองและครอบครัว เด็กที่
ถูกท ำร้ำยทำรุนและเด็กที่มีปัญหำยำเสพติด ตำมล ำดับ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตารางท่ี ๕   ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  
                   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ รวม 

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

เขตพื้นท่ี       54.๔๒       39.45    30.04     36.10  37.50 

สพฐ       55.04      29.10     30.28     36.43  37.71 

ประเทศ       54.81      29.69     28.26     36.03  36.70 

 

 จำกตำรำงที ่๕ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำคะแนนเฉลี่ย ๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ.สูงกว่ำระดับประเทศและ
ระดับเขตพื้นที่ ตำมล ำดับ 

 

 .  

  .  

  .  

  .  

  .  

  .  

  .  

                        

          

   .

      

 
 

แผนภูมิที่ ๑  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขัน้พ้ืนฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ช้ันมัธยมศึกษำ 

                 ปีที่ ๓ ระดับเขตพื้นท่ี สังกัด และประเทศ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
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ตารางที่ ๖ เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)   
  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 

ปีกำรศึกษำ 
คะแนนเฉลีย่กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ รวม 

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร ์ เฉลี่ย 

๒๕๖๑ 47.00 28.56 23.91 31.44 32.73 

๒๕๖๒ 54.81 27.69 28.26 36.03 36.70 

ผลตำ่ง +/- -๗.๘๑ -๐.๘๗ +๔.๓๕ +๔.๕8 +๓.๙๗ 

 

 จำกตำรำงที่ ๖ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ช้ัน
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง ๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ จะสูงกว่ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๑ เมื่อเปรียบเทียบผลตำ่งคะแนนแตก่ลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ปี ๒๕๖๒ สูงกว่ำ ปี ๒๕๖๐ สำมกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ 
ได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ มีเพียงกลุ่มสำระภำษำอังกฤษ ที่ปี ๒๕๖๒ ต่ ำกว่ำ ปี ๒๕๖๑  
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แผนภูมิที่ ๒  ผลตำ่งผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ช้ันมัธยมศึกษำ 

                 ปีที่ ๓ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
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 ตารางที่ ๗ เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)   
      ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕6๒ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
 

ปีกำรศึกษำ 
คะแนนเฉลีย่กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

เฉลี่ยรวม 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร ์

๒๕๖๐ ๔๕.๑๑ ๒๙.๑๔ ๒๗.๘๒ ๓๓.๙1 34.00 

๒๕๖๑ 47.00 28.56 23.91 31.44 32.73 

๒๕๖๒ 54.81 27.69 28.26 36.03 36.70 

จากตารางที่ ๗ พบว่ำ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขัน้พ้ืนฐำน (O-N E T)   ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๒  ช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ภำพรวมมคีะแนนเฉลี่ยรวม ๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปี ๒๕๖๑ ลดลง จำกป ี
๒๕๖๐ และเพิ่มขึ้นใน ปี ๒๕๖๑ สำมกลุม่สำระกำรเรยีนรู้ คือ ภำษำไทย คณติศำสตร์ วิทยำศำสตร์ มีเพียงกลุ่มสำระ
ภำษำอังกฤษท่ีลดลง ซึ่งลดลงอยำ่งต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ทั้งนี้มีกลุ่มสำระภำษำไทยเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกป ี
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แผนภูมิที่ 3 แสดงผลต่ำงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๒  
                ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
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ตารางที่ ๘  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  
  ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

ระดับ 
คะแนนเฉลีย่กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

รวม 
ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร ์

 

ประเทศ    47.31  
   35.16     31.41    30.72     30.51  35.02 

 

สังกัด    48.16     35.48     31.15    31.04     30.75  35.32 

เขตพื้นท่ี    42.18     33.17     25.33    23.87     28.15  30.54 

 

 จำกตำรำงที ่๘ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ 
จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พบว่ำคะแนนเฉลี่ย ๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่ต่ ำกว่ำระดับประเทศและสังกัด
ตำมล ำดับ 
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แผนภูมิที ่ ๔  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำตขิั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ช้ันมัธยมศึกษำ 

                  ปีท่ี ๖ ระดับเขตพืน้ท่ี สังกัด และประเทศจ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
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 ตารางที่ ๙ เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕6๑-๒๕6๒ 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 

ปีกำรศึกษำ 
คะแนนเฉลีย่กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

เฉลี่ยรวม 
ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร ์

๒๕๖๑ 
44.26 

31.92 22.62 19.34 26.30 28.89 

๒๕๖๒ 42.18 33.17 25.33 23.87 28.15 30.54 

ผลตำ่ง +/- -2.08 +1.25 +2.71 +4.53 +1.85 +1.65 

 

 จำกตำรำงที่ ๙ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ช้ัน
มัธยมศึกษำปีที่ ๖ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง ๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ จะสูงกว่ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๑ มีเพียงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยที่ต่ ำกว่ำ ปี ๒๕๖๑  
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

                             

       

       

 
 

แผนภูมิที่  ๕  ผลต่ำงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ช้ันมัธยมศึกษำ 

                  ปีท่ี ๖ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
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 ตารางที่ ๑๐ เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)   
      ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

ปีกำรศึกษำ 
คะแนนเฉลีย่กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

รวม 
ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร ์

๒๕๖๐ ๔๖.๘๘ ๓๓.๒๐ ๒๓.๑๘ ๒๐.๗๗ ๒๙.๕๑ ๓๐.๗๑ 

๒๕๖๑ 
44.26 

31.92 22.62 19.34 26.30 28.29 

๒๕๖๒ 42.18 33.17 25.33 23.87 28.15 30.54 

 

 จำกตำรำงที่  ๑๐ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๒            
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ภำพรวมมีคะแนนเฉลี่ยรวม ๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพิ่มขึ้นจำกปีท่ีผ่ำนมำ เมื่อ
พิจำรณำคะแนนเฉลี่ย ๕ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๒ พบว่ำ มีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง เมือเปรียบเทียบ ปี 
๒๕๖๑ กับ ปี ๒๕๖๒ มีเพียงวิชำภำษำไทยเท่ำน้ันท่ีลดลง ส่วนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่เหลือเพิ่มข้ึนท้ังหมด  
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แผนภูมิที่  ๖ เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขัน้พ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐-๒๕๖๒  
                 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ จ ำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
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 เพ่ือให้การบริหารจัดการการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ พัฒนาไปใน
ทิศทางที่สอดคล้อง กับแนวทางพัฒนาการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การเปลี่ยนแปลง
ของประเทศ และของโลกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต และจุดเน้น ดังนี้  

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วิสัยทัศน์ 

“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ เป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ 
ในศตวรรษท่ี 21  
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ
อ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง  
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

                       

                 ส่วนที่ ๒  
 ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 
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 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. สพฐ. /สพท. /สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับติดตาม 
ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
    มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

มาตรการและแนวด าเนินการ 
1. นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.  ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 

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

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

 ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ 
ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  

6. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
 2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนัก
คิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

 ตัวช้ีวัด 
 1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21  
 2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

3. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์ 
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ

แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่
เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยและน าไป
ปฏิบัติได้ 



24 
 

 

                                                                                                                                          รายงานผลการด าเนินงาน 

                                                                                                    ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากาฬสนิธุ์ 
 

24 

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพ  

ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
6. ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้ 

หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 

ตัวช้ีวัด 
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 

มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้น ป.6 /ม.3 /ม.6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการ

มีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้  

5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”  

4. นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือ

ในการจัดการศึกษา 
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ 
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 

โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
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 5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิ 
การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

ตัวช้ีวัด 
 1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  และท่ีตั้งของ
สถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

 3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

 4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ขนาด และพ้ืนที่ 
 6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 
 8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค 

ที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ และ

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0  
3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและ

บริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 
5. สพฐ./สพท/สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบ

ส านักงานสีเขียว เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
6. สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก ๒๒๕ เขต มีนโยบาย 

ส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 
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8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภค          
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน 

9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการ

ผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  
2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 

และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์

รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้

ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์  ในการ

ด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน 
6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัย ด้านการ

สร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน การ

จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 
8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้

เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

6. นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครบทั้ง 4 ด้าน 
2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มี

ความทันสมัย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล  

4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  
2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็น

หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม 
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 



27 
 

 

                                                                                                                                          รายงานผลการด าเนินงาน 

                                                                                                    ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากาฬสนิธุ์ 
 

27 

3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ ประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 

วิสัยทัศน์ 

“องค์กรคุณภาพ  บนพ้ืนฐานความเป็นไทย” 

พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
ในศตวรรษท่ี 21  
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 7. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 8.  ให้บริการรวดเร็ว ทันใจ ฉับไว มีประสิทธิภาพ 
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เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ
อ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าว สู่สากล 
น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษามีการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการ  มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผล
อย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 8. มีระบบบริการที่รวดเร็ว โปร่งใส ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  

ค่านิยมองค์กร 

  มุ่งผลสัมฤทธิ์  คิดคู่คุณธรรม  น าทีมพัฒนา  ก้าวหน้าทันสมัย  ใส่ใจบริการ 

นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
 นโยบายที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2  จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
     มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6  การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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การจัดสรรงบประมาณ  

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำฬสินธุ์ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรเพ่ือสนองนโยบำย
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และเพ่ือกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
เพ่ิมประสิทธิภำพตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภำพและบรรลุผลตำมำตรฐำน
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยจ ำแนกตำมนโยบำย 
ดังนี้ 

ที ่ นโยบาย โครงการ งบประมาณ 

1 
นโยบำยที่ 1  จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์ 
                 และของชำติ 

3 150,000 

2 
นโยบำยที่ 2  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถ   
                 ในกำรแข่งขันของประเทศ 

15 1,570,000 

3 
นโยบำยที่ 3  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ           

ทรัพยำกรมนุษย์ 
10 1,377,000 

4 
นโยบำยที่ 4  สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 
                 ที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
                 ทำงกำรศึกษำ 

3 160,000 

5 
นโยบำยที่ 5  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต 
                 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1 200,000 

6 
นโยบำยที่ 6  กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรบริหำร 
                 จดักำรศึกษำ 

14 2,043,000 

รวมทั้งหมด 46 5,500,000 

 

                       

                 ส่วนที่ ๓  
 

การจัดสรรงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์โครงการ/กิจกรรม 
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แผนภูมิ  แสดงร้อยละกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ 
 
 

 

               

               

               

               

               

               

 
 
 
 

  จากตารางและแผนภูมิ การจัดสรรงบประมาณ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ ๖ จะได้รับ
การจัดสรรงบประมาณมากที่สุดเป็นล าดับที่ ๑  คิดเป็นร้อยละ 37.15 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ได้รับการจัดสรรมาก
เป็นล าดับที่ ๒ คิดเป็น ร้อยละ 28.55  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ได้รับการจัดสรรมากเป็นล าดับที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ 
25.03 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้รับการจัดสรรเป็นล าดับที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ 3.64 ยุทธศาสตร์ที่4 ได้รับการจัดสรร
เป็นล าดับที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ ๒.90 และยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้รับการจัดสรรน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 

37.15 

28.55 

25.03 

2.73 

25.03 

2.90 
3.64 
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ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

จัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คงของมนุษย์และของชาติ 

1. โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา                      
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1. การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษา 
 2. พัฒนานักเรียนแกนน าเพ่ือเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงและลดปัจจัยเสี่ยง รอบสถานศึกษา 
 3. รายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในระบบ Nispa และ Catas 
 4. การนิเทศติดตามประเมินผล 
ผลการด าเนินงาน    

  เชิงปริมาณ 
   1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ในพื้นที่ทุรกันดาร
ชายขอบ จ านวน 15 แห่ง   
                      2. นักเรียนแกนน าค่ายทักษะชีวิต เพื่อพัฒนานักเรียนแกนน าในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและ
ทักษะชีวิตและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด 15 แห่ง 
 
               เชิงคุณภาพ 
        1. สถานศึกษาในสังกัดสามารถด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธ หลีกเลี่ยง 
ยาเสพติด  ตลอดจนดูแลนักเรียนที่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด และบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                       2. สถานศึกษาสามารถด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา จัดตั้งกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด การจัดกิจกรรมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และลดปัจจัยเสี่ยง
รอบสถานศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เป็น “สายตรวจ” ตรวจตราตระเวน เฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงในและรอบ
สถานศึกษา สอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของเพ่ือนนักเรียน แจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจน 
ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เหมาะสม     
                        3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  อบรมพัฒนานักเรียนแกนน าเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะชีวิตและสามารถขยายผลสู่สถานศึกษาในสังกัดได้ครอบคลุมทุกแห่ง      
  

ปัญหาอุปสรรค์ 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 
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รูปภาพกิจกรรม 
โครงการกิจกรรมยุวชนต ารวจ สพฐ.”จิตอาสาเราท าดีด้วยหัวใจ”  

   

   

โครงการลูกเสือจิตอาสา 
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โครงการลูกเสือด้านภัยยาเสพติด 
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2. โครงการ : ประกวดโครงงานคุณธรรม-จริยธรรม นักเรียนระดับจังหวัด ประจ าปี 2563  
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1. ขออนุมัติโครงการ 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
  3. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนสมัครเข้าร่วมประกวด 
 4. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
          5. ด าเนินการตามโครงการ 
 6. สรุปผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน  

เชิงปริมาณ 
      นักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานด้านคุณธรรม จริยธรรม  55 โรงเรียน 

 เชิงคุณภาพ 
 1 นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม-จริยธรรม สามารถแก้ปัญหาชีวิตได้  
 2 นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติตนเป็นคนดีทั้งทางกาย วาจา ใจ 
ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ปฏิบัติดีต่อพ่อ-แม่ คร-ูอาจารย์ เพ่ือน สังคม และประเทศชาติ 
ปัญหาอุปสรรค์ 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 
รูปภาพกิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. โครงการ : ค่ายสภานักเรยีน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ประจ าปี 2563 
กิจกรรมท่ีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุม 
 2. ด าเนินงานตามโครงการ 
          3. สรุป และรายงานผลการด าเนินการ 
 
ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 
  1. โรงเรียนในสังกัด  จ านวน 55 โรงเรียน   
 2. ประธานนักเรียน/คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จ านวน 110 คน             ครู
ผู้รับผิดชอบ  จ านวน  55 คน คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 20 คน  รวมทั้งหมด 185 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนได้รับการปลูกฝังจิตส านึกความเป็นไทย เป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
  2. นักเรียนได้เรียนรู้ และประสบการณ์จากการร่วมปฏิบัติกิจกรรมค่ายสภานักเรียนอย่ าง
สร้างสรรค์ ตามวิถีไทย  
 3. นักเรียนได้รับความรู้และร่วมท าหน้าที่สืบสานวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยและ
เอกลักษณ์ของชาติ   
 4. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตอาสา และเป็น
พลเมืองที่ด ี
  5. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
 

ปัญหาอุปสรรค์ 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 
รูปภาพกิจกรรม   
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4. โครงการ : การส่งเสริมระบบการนิเทศภายใน และการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษา 
                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ/เครื่องมือนิเทศ  
 2. จัดท าสื่อ คู่มือการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. กิจกรรมนิเทศตามแผนและปฏิทินการนิเทศ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประชุม อบรม
สัมมนาของศึกษานิเทศก์ และด าเนินการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 4. พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ ตามสมรรถนะวิชาชีพ และด้านการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอน ในศตวรรษ ที่ 21 ทุกคน 
 5. กิจกรรมสะท้อนผลการนิเทศ / ถอดบทเรียนของสถานศึกษา และสรุปผลการด าเนินการนิเทศ 
จดัท าเอกสาร 

ผลการด าเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
              1. นิเทศ ก ากับ ติดตามสถานศึกษาในสังกัด จ านวน  55 โรงเรียน 
         2. ศึกษานิเทศก์ในสังกัด   จ านวน 12 คน 
      เชิงคุณภาพ 
             1. ส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         2.. โรงเรียนได้รับการนิเทศ ช่วยเหลือ แนะน าการจัดกิจกรรมเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                  3. ส่งเสริม สนบัสนนุช่วยเหลือให้โรงเรียนสามารถด าเนินการโครงการต่าง ๆ ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
         4. ศึกษานิเทศก์สามาถน าความรู้ความสามารถจากการพัฒนาวิชาชีพ มาใช้เป็นแนวทางในการ
นิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ปัญหาอุปสรรค์ 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 
รูปภาพกิจกรรม 
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5. โครงการ : พัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียน ผ่านกระบวนการแข่งขัน ทางวิชาการ  
                 ระดับนานาชาติ รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ประจ าปี พ.ศ. 2563 
กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกานสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี 2563 
รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่ 
 2. รับต้นฉบับข้อสอบจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. ประชุมคณะกรรมการ ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน  
 4. ด าเนินการสอบแข่งขันในเดือน  มีนาคม 2563 
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
       เชิงปริมาณ  

ผลการด าเนินโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ ของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก (ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) ประจ าปี 2563 

 
เชิงคุณภาพ 

     นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ได้รับการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผ่านกระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการระดับนานาชาติ 
ปัญหาอุปสรรค์ 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 
รูปภาพกิจกรรม 
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6. โครงการ : พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะด้านอาชีพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
                 ตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท า  

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 1. ประชุมคณะกรรมการวางด าเนินงานฯ 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการมีงานท า ฯ  รวม 130 คน 
 3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า 
 4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการปฏิบัติ ที่ดีของโรงเรียน ครู ผลงานนักเรียน 
 5. สรุปรายงานผล 

ผลการด าเนินงาน 
 ด้านปริมาณ 
    1. ผู้บริหารสถานศึกษา /ครูวิชาการ โรงเรียนในสังกัด จ านวน  55 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 
110 คน  วิทยากร  คณะศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ จ านวน 20  คน   รวมทั้งสิ้น  130  คน 
    2. โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามกระบวนการแนะแนว การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการมีงานท าที่
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และความต้องการสาขาวิชาชีพ  อย่างน้อย 1 ครั้ง 

ด้านคุณภาพ 
     1. ครู มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการแนะแนว การประเมินบุคลิกภาพนักเรียน การพัฒนาแฟ้ม
สะสมผลงานสามารถน าสู่การปฏิบัติในโรงเรยีนได้ และนักเรียนได้รับการประเมินบุคลิกภาพและส่งเสริมการ
พัฒนาแฟ้มสะสมผลงาน ที่น าไปใช้ประโยชน์และสามารถวางเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพในอนาคตได้  
     2. ผู้บริหารสถานศึกษา /ครูวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
การมีงานท า สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แผนการเรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  และรองรับความต้องการตามสาขาวิชาชีพให้กับ
ผู้เรียนได ้
        3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  มีเครือข่ายความร่วมมือ ในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท าที่สอดคล้องกับความต้องการสาขาวิชาชีพของพ้ืนที่ กลุ่มจังหวัด และ
ภูมิภาค 
 
ปัญหาอุปสรรค์ 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 
รูปภาพกิจกรรม 
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7. โครงการ : แข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
                  ประจ าปีการศึกษา 2563 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน และคณะกรรมการตัดสินกีฬา 
 2. จัดท าเอกสาร และเกียรติบัตรนักกีฬา 
 3. ค่าเช่าสนาม/บ ารุงค่าน้ า/ค่าไฟฟ้า 
 4. ค่าจัดสนามแข่งขันกีฬา-กรีฑา 
 5. จัดสรรให้สหวิทยาเขตในสังกัด จัดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขต 

ผลการด าเนินงาน 
           เชิงปริมาณ  
 นักเรียน โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ จ านวน 55 แห่ง  ที่
เป็นตัวแทนนักกีฬา รวมจ านวน 2,000 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 1 นักเรียน นักศึกษาได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง ท าให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ์ มีสมรรถภาพร่างกายดี 
 2  นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ในกติกาใหม่ ๆ และการพัฒนาทักษะที่ถูกต้อง 
                3  นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎกติกา
ชนิดกีฬาและกติกาของสังคมได้ 
 4  สถานศึกษาใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ ท าให้นักเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ป้องกันการ
ทะเลาะวิวาทและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 
ปัญหา/อุปสรรค์ 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 
 
รูปภาพกิจกรรม 
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8. โครงการ : ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ 
                 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       

กิจกรรมที่ด าเนินงาน   
       1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน 

    2. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  130 คน จ านวน 1 วัน   

 3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และสรุปผล                            

ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ 
      ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูแกนน าโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
โรงเรียนละ 2 คน  รวม 110 คน   
       เชิงคุณภาพ 
  1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับแนวทางการบูรณาการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     2.โรงเรียนมีแนวทางการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ของผู้เรียน 
    3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ มีโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

ปัญหา/อุปสรรค์ 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 
รูปภาพกิจกรรม 
 
โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษาสอบวรรณคดีและวรรรกรรม 
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                                                                                                                                          รายงานผลการด าเนินงาน 

                                                                                                    ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากาฬสนิธุ์ 
 

โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษาสอบวรรณคดีและวรรณกรรม (ต่อ) 

           

 

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์สอบวรรณคดีและวรรณกรรม 
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                                                                                                                                          รายงานผลการด าเนินงาน 

                                                                                                    ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากาฬสนิธุ์ 
 

9. โครงการ : รักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 
กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
   1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานแข่งขันทักษะภาษาไทยส าหรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. แข่งขันทักษะภาษาไทยส าหรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กิจกรรม แข่งขัน คัดเลือก 
สถานศึกษาท่ีมีผลการจัดการเรียนรู้ ที่ประสบผลส าเร็จ และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ                            
แข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย 
   3. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
  1. คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน  45 คน ประกอบด้วย  คณะกรรมการตัดสิน  จ านวน 
30 คน คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 45 คน 
  2. นักเรียนในสังกัดที่มีความสามารถพิเศษภาษาไทย จ านวน  144 คน ประกอบด้วย
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 72 คน  มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 72 คน   
 เชิงคุณภาพ 
  1. ครูมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลส าเร็จ   

 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาไทย   
ปัญหา/อุปสรรค์ 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 
รูปภาพกิจกรรม 

 
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย 
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                                                                                                                                          รายงานผลการด าเนินงาน 

                                                                                                    ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากาฬสนิธุ์ 
 

การสอบแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
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                                                                                                                                          รายงานผลการด าเนินงาน 

                                                                                                    ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากาฬสนิธุ์ 
 

10. โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพม.กส 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูล GPA ด้วยโปรแกรม SGS    

 2. การยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินระดับชาติ และนานาชาติ 
 3. การวิเคราะห์และรายงานผล O-NET เพ่ือน าผลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 

 4. สรุปและรายงานผลการ 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
 1. สหวิทยาเขตในสังกัด 8 สหวิทยาเขต 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน  จ านวน 2,100 คน 
 

 เชิงคุณภาพ 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และงานทะเบียน 

 2. โรงเรียนได้พัฒนางานวัดและประเมินผลในชั้นเรียนตามบริบทของสถานศึกษา 
 3. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอน พัฒนารูปแบบ/เทคนิควิธีการวัดและประเมินผล 

ในชั้นเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินระดับชาติ 
ปัญหา/อุปสรรค์ 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 
รูปภาพกิจกรรม 
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                                                                                                                                          รายงานผลการด าเนินงาน 

                                                                                                    ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากาฬสนิธุ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

11. โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล   
กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
 2. ประชุมคณะกรรมการก าหนดแนวทางด าเนินงาน จ านวน 30 คน  
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม  
 4. ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
       บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ จ านวน 60 คน 
 เชิงคุณภาพ 
       1.บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ปฏิบัติงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 
   3. บุคลากรทุกระดับได้น าความรู้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. เกิดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร น าไปสู่การพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ในอนาคต 
ปัญหาอุปสรรค์ 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 
รูปภาพกิจกรรม 
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                                                                                                                                          รายงานผลการด าเนินงาน 

                                                                                                    ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากาฬสนิธุ์ 
 

 
12. โครงการ : ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
  1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
 3. การจัดประชุม 
 4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ   
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดังนี้  
  - ข้าราชการครู     จ านวน    65   คน 
                     - คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน    30   คน 
   เชิงคุณภาพ  
 1.เป็นการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะเจตคติ และบุคลิก ลักษณะ
ของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้ 

2. เตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้มส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

3. เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้ 
 4. ให้ข้าราชการครูในสังกัดสามารถน าความรู้ความเข้าใจมาพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
(Career Path) 
 
ปัญหาอปสรรค์ 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 
รูปภาพกิจกรรม 
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                                                                                                    ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากาฬสนิธุ์ 
 

13. โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทางการศึกษาเขตพื้นที่ 
                   การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  ประจ าปี 2563 
กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
  1. เสนอโครงการ 
  2. แต่งตั้งและประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดวิธีการและรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 3.ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  4. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรม  
 5. ประชุมสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
 
 เชิงปริมาณ   
  1. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า 178  คน 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษา       55    คน 
  3.คณะกรรมการด าเนินโครงการฯ      65  คน 
      รวมทั้งสิ้น                    298  คน 
 เชิงคุณภาพ  
 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กาฬสินธุ์ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงมีทักษะในการบริหารจัดการงานในหน้าที่
เพ่ิมข้ึน  
  2. เพ่ือให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จาก
ประสบการณ์การท างาน 
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายท างานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
  4 เพ่ือศึกษาและเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
 
ปัญหาอุปสรรค์ 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 
รูปภาพกิจกรรม 
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14. โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้วยกระบวนการ 
                    PLC ของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์     
ผู้รับผิดชอบโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา/กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มที่รับผิดชอบ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา/กลุ่มบริหารงานบุคคล 
วันที่จัด ระหว่างวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2563 
สถานที่จัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และฟ้าใสหมอกสวยรีสอร์ท                  
              อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
 วันที่ 15  ตุลาคม 2563 
 06.30 น.  ลงทะเบียน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าและออกเดินทางไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                               การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 น.  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
16.30 น.                    เข้าท่ีพัก ณ ฟ้าใสหมอกสวยรีสอร์ท อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
16.30 – 18.30 น. แบ่งกลุ่มจัดท าใบงานสรุปข้อมูลศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ                      
                               ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น 
19.30 – 21.30 น. แบ่งกลุ่มน าเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
   โดยใช้กระบวนการ PLC 
วันที่ 16  ตุลาคม 2563 
08.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 - 10.30 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดย นายทวี ทะนอก 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
10.30 – 12.00 น.         การพัฒนาตนเองตามสมรรถนะประจ าสายงาน 
   โดย นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                               การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.00 น.  การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่                         
                                การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ โดย ดร.วิญญู อุตระ ศึกษานิเทศก์ 
 
14.00 – 15.30 น. จัดกลุ่มเพ่ือน าเสนองานด้วยการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ โดย 
   ดร.วิญญู อุตระ ศึกษานิเทศก์ และคณะ 
15.30 – 16.30 น. การบริการจัดการงบประมาณในการด าเนินโครงการภายในส านักงาน 
                               เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ โดย นายยอดรัก บุรวัฒน์ 
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   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
16.30 – 18.30 น. แบ่งกลุ่มน าเสนอโครงการเพื่อพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ โดย  นายยอดรัก บุรวัฒน์  
                                รองผู้อ านวยการส านักงานเขต                   
                               พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์และคณะ  
18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น  
19.00 - 19.30 น. โมเดลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  
   โดยนายสุดใจ สุปัญญบุตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา              
                               มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
19.30 – 21.00 น. แบ่งกลุ่มสรุปความรู้เรื่องโมเดลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                               การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ โดย นายสุดใจ สุปัญญบุตร  
                               รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  
                                และคณะ 
21.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย  

 
วันที่ 17 ตุลาคม 2563 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า   
09.30 -10.00  น. ตัวแทนกลุ่มน าเสนอความรู้ที่ได้รับจากการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
10.00 – 12.00 น. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเขาค้อ เพื่อน ามาประกอบการ 
                               พัฒนา 
                               ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น.  ศึกษาเรียนรู้เส้นทางสาย 12 ตามรอยศาสตร์พระราชา 
16.30    เดินทางกลับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ   
  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ จ านวน  60  คน  
 เชิงคุณภาพ  
  1.บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เกิดการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้จากประสบการณ์การท างานด้วยกระบวนการ PLC 
    2.บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  ศึกษาและเรียนรู้ปัญหา
รวมถึงอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการ PLC 
 
 3. เพื่อให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เกิดการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้จากประสบการณ์การท างานด้วยกระบวนการ PLC 
 4.เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  ศึกษาและเรียนรู้ปัญหารวมถึง
อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการ PLC 
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 5.เพ่ือพัฒนางานประจ าสู่การวิจัย (R2R) ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการ PLC 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
  บุคลากรในสังกัดบางส่วนยังขาดการให้ความร่วมมือ 
ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ิมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดให้ครบร้อยละร้อย 
รูปภาพกิจกรรม 
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15. โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                   มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภายในองค์กรและพัฒนาการบริหาร  
                   จัดการงานแบบมีส่วนร่วม 

กิจกรรมการด าเนินงาน 
วันที่ 26 กันยายน 2563 
08.30 น.  ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมโปงลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                               มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
08.30 – 10.00 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโดย นายทวี ทะนอก 
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
10.15 – 12.00 น.   ความสัมพันธ์ในองค์กรที่เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการพัฒนางาน 
                                ใหเ้กิดประสิทธิภาพ โดยนางสาววิภาวรรณ คันธนาม  
                                นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
13.00 – 16.30 น. แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร โดยคณะวิทยากร 
                               ภายนอก ณ เฮือนกาฬสินธุ์ – สวนดอนธรรม อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น 
19.00 น   ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการระดมความคิดเห็นการท างานแบบมีส่วนร่วม 
21.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่ 27 กันยายน 2563 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  
08.30 – 12.00 น. การพัฒนาการสื่อสารเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในส านักงาน 
   เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ โดย นางสาวพิกุลทอง นานสมตรึก  
                               ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 -  15.00  น. ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                               มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ   
  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ จ านวน  60  คน  
 เชิงคุณภาพ  
  1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ได้เพ่ิมทักษะในการสื่อสาร
ภายในองค์กร เกิดสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร  
  2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  ศึกษาและเรียนรู้ปัญหา
รวมถึงอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วม 
         3. เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ได้เพ่ิมทักษะในการ
สื่อสารภายในองค์กร เกิดสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร  
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        4. เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  ศึกษาและเรียนรู้
ปัญหารวมถึงอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วม 

ปัญหา/อุปสรรค 
  1. กิจกรรมการบางกิจกรรมไม่สอดคล้องกับวัย และสุขภาพ ของกลุ่มเป้าหมายในการ
ด าเนินการพัฒนา 
  2. บุคลากรในสังกัดบางส่วนยังขาดการให้ความร่วมมือ 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรเชิญวิทยากรที่มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการมากกว่านี้ 
  2. เพิ่มการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดให้ครบร้อยละร้อย 
รูปภาพกิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

16.โครงการ : คัดเลือก ตรวจสอบ และติดตามนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                  มัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 กิจกรรมที่ท่ีด าเนินงาน 
  1. ตรวจเยี่ยมบ้านของนักเรียนทุนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  
    (นักเรียนทุนรายเก่า) 
  2. ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่สมัครเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาต่างๆ (นักเรียนทุนรายใหม่) 
 

  3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้ารับทุนการศึกษาต่างๆ 
  4. สรุปรายงานผล 
ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ทุกคน 
  2. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ที่สมัครขอรับทุน 
การศึกษา จ านวน 55 โรงเรียน 
 

 เชิงคุณภาพ 
  1.นักเรียนทุน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
เงินทุนการศึกษาที่ได้รับและรายงานผลการเรียน,รายงานการใช้จ่ายเงินทุนถูกต้องและตรงตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
  2. สามารถตรวจสอบและคัดกรองนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เหมาะสม 
และเป็นธรรม  
  3. ตรวจสอบ ติดตาม นักเรียนทุน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์          
ทุกคนเพ่ือทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ และผลการเรียน 
ปัญหาอุปสรรค์ 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 
รูปภาพกิจกรรม 
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17. โครงการ  :   การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน  

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 1. การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาทางสังคม 
 2. กิจกรรมวิจัยและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
 3. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มประสบปัญหา/ประสบเหตุ ได้รับการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือ
โดยเร่งด่วน 
  2.  สถานศึกษาในสังกัด 55  แห่ง พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืน และด าเนินการเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยง/เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา 
 เชิงคุณภาพ 
  1. เด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาและประสบเหตุทุกกรณี ได้รับการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือ  
  2. สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  3. ไดพั้ฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและการคุ้มครองนักเรียน และสถานศึกษาด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. ไดพั้ฒนาครูให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา ตาม พรบ. พ.ศ.2546 หมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
  5. ด าเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบเหตุที่จ าเป็นต้องให้การดูแล
ช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
  6. เฝ้าระวัง และตรวจพื้นที่เสี่ยง ในการลดปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ระยะ  500 เมตร 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ปัญหาอุปสรรค์ 
- 
ข้อเสนอแนะ 
- 
รูปภาพกิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

18. โครงการ : เสริมสร้างจิตส านึกและบูรณาการความรู้สู่การผลิต การบริโภค รักษ์และเป็นมิตรกับ 
                  สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน  
กิจกรรมด าเนินงาน 
  1.ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย จัดท าคู่มือการขับเคลื่อนนโยบายการบริหาร 
  2 ประชุมคณะกรรมการชี้แจงการใช้คู่มือ และ    ท า MOU ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
(เน้นการจัดการขยะ) ระหว่างโรงเรียน กับ สพม.กส   
  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดท าหลักสูตรบูรณาการจัดการสิ่งแวดล้อม  
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. พัฒนานักเรียนแกนน าโรงเรียนในสังกัด 
  5. นิเทศ ติดตาม และสรุปผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 
                        1. โรงเรียนในสังกัด 55  แห่ง   
               2. รองผู้บริหาร/ครูวิชาการและครูรับผิดชอบฯ โรงเรียนละ 2 คน  รวม 110 คน 
    3. บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 40 คน 
    4. นักเรียนแกนน า โรงเรียนละ 2 คน  รวม 110 คน 
               5. เอกสารแนวทางการขับเคลื่อนด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  จ านวน 70 เล่ม 
    6. โรงเรียนได้รับการนิเทศตามกระบวนการ 55 แห่ง 
    7. ผลงานวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 10 แห่ง 
    เชิงคุณภาพ 
               1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้ 
               2. ครู มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดท าแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สามารถบูรณาการหลักสูตร สู่กระบวนการเรียนรู้ตาม
แนวทางของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา และสามารถขยายผลได้  
               3. นักเรียนแกนน ามีจิตส านึกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา และการจัดการขยะ 
สามารถขยายผล และสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนได้  
               4. โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู้และการสร้าง
จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) และรายงานผลตามตัวชี้วัด ARS 
               5. สถานศึกษาเกิดวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านกระบวนการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) สามารถเป็นแบบอย่างและ
เผยแพร่สู่สาธารณะ  
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ปัญหาอุปสรรค์ 
- 
ข้อเสนอนะ 
- 
รูปภาพกิจกรรม 

          
 
ภาพกิจกรรมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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ภาพกิจกรรมโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

19. โครงการ  : การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน 
 1. ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 2. ประชุมจัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
 3. ประชุมวิพาก วิเคราะห์ ร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 4. จัดท าเอกสาร “ร่าง” แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการ ก.ศ.จ.กส. 
 5. จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
 6. สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 
ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ    
  1. บุคลากรใน สพม.24 จ านวน 47 คน  

2. ประธานสหวิทยาเขตในสังกัด ผู้บริหารในสังกัด และที่ปรึกษา สพม.24 รวม 57 คน 
3. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  จ านวน 100 เล่ม 

  เชิงคุณภาพ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2563 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด และเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. สถานศึกษาในสังกัดมีกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ที่สอดคล้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  
  3.เพ่ือก าหนดแนวทางบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 24 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ตรงตามบริบท สภาพปัญหาความต้องการตลอดจน
สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24 ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือ และแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคตให้
บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
  5.เพ่ือให้มีระบบการท างานที่ชัดเจน มีการติดตามผลการด าเนินงาน และตรวจสอบได้ 

 
ปัญหาอุปสรรค์ 
- 
ข้อเสนอแนะ 
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รูปภาพกิจกรรม 
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20.โครงการ ตรวจสอบภายในเพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ และสถานศึกษาในสังกัด 
 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินด าเนินโครงการควบถ้วนทุกกิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
และสถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ที่ก าหนด 
และหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผลการตรวจสอบเพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ 
ก ากับ ควบคุมหน่วยงานในสังกัด เพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ
ราชการ ซึ้งมีรายละเอียดดังนี้ 
1.  ชื่อโครงการ   ตรวจสอบภายในเพื่อพัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
     ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ และสถานศึกษาในสังกัด  
2.  หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางภัสชรีย์  ผกานนท์  ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  
     หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

 3.1 เพ่ือทราบผลการด าเนินงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ และสถานศึกษาในสังกัด 
 3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลข ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานด้านการเงิน ด้านบัญชี และด้านพัสดุ ของ สพม.กาฬสินธุ์ และสถานศึกษาในสังกัด 
 3.3 เพ่ือก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานตลอดจนให้ข้อเสนอแสนะ หรือแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้ถูกต้อง เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน และบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดีในหน่วยรับตรวจ 
 3.4 เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 
 3.5 เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ และ
สถานศึกษาในสังกัด 
 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดการด าเนินงาน 
 4.1  ปฏิบัติการตรวจสอบ กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24  จ านวน 4 ครั้ง 
 ครั้งที่ 1 ตรวจสอบการเงิน การบัญชี และพัสดุ ด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนด ตรวจสอบหลักฐาน
ใบส าคัญเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562  ระยะเวลาการตรวจสอบตั้งแต่เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 
2562  พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ  
 ครั้งที่ 2 ตรวจสอบการเงิน การบัญชี และพัสดุ ด้านการปฏิบัติตามข้อก าหนด ตรวจสอบหลักฐาน
ใบส าคัญเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2562  ระยะเวลาการตรวจสอบตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 
พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  
 ครั้งที่ 3 ตรวจสอบการเงิน การบัญชี ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด และการจัดท าบัญชีของ
ส่วนราชการ โดยตรวจตัดยอด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563   



62 
 

 
 

                                                                                                                                          รายงานผลการด าเนินงาน 

                                                                                                    ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากาฬสนิธุ์ 
 

ตรวจสอบใบส าคัญเดือน มกราคม – มีนาคม 2563 ระยะเวลาในการด าเนินการตั้งแต่ เดือน เมษายน – 
พฤษภาคม 2563 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบเสนอ สพฐ. และรายงานตัวชี้วัดในระบบ KRS และ ARS 
 ครั้งที่ 4 ตรวจสอบการเงิน การบัญชี พัสดุ ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนดโดยตรวจสอบเรื่อง 
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ,การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ,การจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจสอบ
ใบส าคัญการเบิกจ่ายประจ าเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563  พร้อมรายงานผลการตรวจสอบเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการ 
 4.2  ตรวจสอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ ตรวจสอบในประเด็น 
    1. การควบคุมทัว่ไป 
    2. การควบคุมด้านการเงิน การบัญชี และการจัดท าบัญชีในระบบ GFMIS 
   2.1 บัญชีเงินสด 
   2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร ทุกบัญชี 
   2.3 บัญชีเงินฝากคลัง 
   2.4 ลูกหนี้เงินยืม 
            2.5 การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 
          2.6 การควบคุมการเบิก การจ่ายเงิน ทุกประเภทโดยตรวจสอบหลักฐาน 
                               การเบิก - จ่าย เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2563 
   2.7 การควบคุมเงินทดรองราชการ 
   2.8 การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน และเงินเดือนพนักงานราชการ 
     3. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี 
     4. การตรวจสอบด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ 
                         ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563 
 4.3  ตรวจสอบโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จ านวน 26 โรงเรียน โดยตรวจสอบประเด็น 
  1. ตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี  
      1.1 การรับ – จ่ายเงิน ทุกประเภทของสถานศึกษา 
      1.2 การเก็บรักษาเงิน และการน าส่งเงินราชการ 
      1.3 การจัดท าบัญชีตามระบบบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515  
      1.4 การจัดท ารายงานการเงิน 
  2. ตรวจสอบการด าเนินงาน 
     2.1 เงินรายได้สถานศึกษา 
     2.2 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
          การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกรายการ   
   3. ตรวจสอบด้านพัสดุ 
      3.1 ตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 
      3..2 ตรวจสอบระบบควบคุมพัสดุ การใช้งาน และการบ ารุงรักษา 
      3.3 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการรายงานการตรวจสอบพัสดุ 
  4. ตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
      4.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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      4.2 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
      4.3 การติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 
 4.4  ตรวจสอบ และรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค และหนี้ค้างช าระค่าสาธารณูปโภคของส่วน
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 4 ไตรมาส    
 4.5  รายงานผลการตรวจสอบเสนอ ผอ.สพม.เขต 24 ,ส าเนารายงานผลการตรวจสอบแจ้งให้หน่วย
รับตรวจทราบ เพ่ือน าผลการตรวจสอบไปแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และสรุปผลการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงาน 
สพฐ. เพื่อโปรดทราบภายในเดือนกันยายน 2563  
 4.6 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนางานตรวจสอบภายใน จ านวน 2 ครั้ง  
               ครั้งที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายในส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขต
พ้ืนที่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2563  ณ โรงแรมรอยัลริ
เวอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย สพฐ. 
     ครั้งที่ 2  อบรมหลักสูตร “การเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ” 
ระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน 2563  ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สพฐ. 
5.  ระยะเวลาการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 1. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
ด าเนินการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 4 ครั้ง  
 ครั้งที่ 1 ตรวจสอบระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562    
 ครั้งที่ 2 ตรวจสอบระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563  
 ครั้งที่ 3 ตรวจสอบระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2563  
 ครั้งที่ 4 ตรวจสอบระหว่างเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม  2563   
 2. ตรวจสอบโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด จ านวน 26 โรงเรียน เริ่มตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 
17 มีนาคม 2563 – 7 สิงหาคม 2563 ตามปฏิทินการตรวจสอบสถานศึกษา 
 3. ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค และหนี้ค้างช าระค่าสาธารณูปโภคของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ และสถานศึกษาในสังกัด พร้อมรายงานเสนอ ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ และส่ง
รายงานต่อ สพฐ. ทันตามก าหนดเวลาดังนี้ 
     3.1 ไตรมาสที่ 1 รายงานฯวันที่ 25 มกราคม 2563 
     3.2 ไตรมาสที่ 2 รายงานฯวันที่ 25 เมษายน  2563 

     3.3 ไตรมาสที่ 3 รายงานฯ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 
     3.4 ไตรมาสที่ 4 รายงานฯ วันที่ 25 ตุลาคม 2563 
  

6. วิธีการด าเนินงาน 
1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการด าเนินงาน สมุดบัญชี ,ทะเบียนคุม ฯลฯ 
2. ตรวจสอบค าสั่ง, ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินงาน ,วิธีควบคุม, เอกสารการควบคุม 
3. สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน,ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

ผู้บริหารสถานศึกษา  
4. ตรวจสอบจากข้อมูลการรายงานในระบบ e-budget  และน ามาประมวลผลสรุปจัดท ารายงาน  

ภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
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7.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  พบว่า 
 7.1  สพม.กาฬสินธุ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และ

พัสดุ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวอย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
ด้านบัญชี และพัสดุ ตระหนักในหน้าที่มากยิ่งข้ึน และน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น เช่น  
 (1)  การบริหารจัดการลูกหนี้เงินยืมราชการ พบว่ามีจ านวนลูกหนี้เงินยืมค้างนานลดลงจากปีที่ผ่านมา
และมีการติดตามลูกหนี้เงินยืมราชการให้ส่งใช้เงินยืมตรงตามเวลาที่ระเบียบก าหนดมากยิ่งขึ้น 
 (2)  การจัดท าใบส าคัญการเบิกจ่าย ถูกต้องครบถ้วนตามฎีกาท่ีเบิกจ่าย ไม่พบเอกสารสูญหาย 
 (3)  การจัดท าบัญชีในระบบ GFMIS มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน บัญชีถูกต้องตามดุลบัญชีทุกบัญชี   
 (4)  การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสารณูปโภค และหนี้ค่าช าระค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบทันตามก าหนดเวลา ทั้ง 4 ไตรมาส 
 7.2  โรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจ ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบฯ เช่น  การเบิกจ่ายเงินทุก
ประเภทเป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยยึดกฎหมาย และระเบียบฯ เป็นส าคัญ มีการจัดท าบัญชีตามระบบบัญชี
หน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515  ตามแนวปฏิบัติของ สพฐ.ก าหนด  โรงเรียนในสังกัดที่ เป็นหน่วยรับตรวจ                     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 26 โรงเรียน ไม่เป็นไปตามเป้าห้ามที่โครงการก าหนดจ านวน 9 
โรงเรียน  
(โครงการก าหนด 35 โรงเรียน) เนื่องจากมีข้อก าหนดเกี่ยวกับสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า จึงท าให้มีการปรับ 
เปลี่ยนการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
 จากการเข้าตรวจสอบภายในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชี พัสดุ และแผนของสถานศึกษา เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบได้ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด 
 7.3  ผู้ตรวจสอบภายใน สพม.กาฬสินธุ์ ได้รับการอบรมพัฒนาด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และด้านการ
ตรวจสอบภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ และ
สถานศึกษาในสังกัดได้ดียิ่งขึ้น 
 

8.  สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
 8.1 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินด าเนินโครงการควบถ้วนทุกกิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กาฬสินธุ์ และสถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 
ที่ก าหนด และหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผลการตรวจสอบเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
บริหารจัดการ ก ากับ ควบคุมหน่วยงานในสังกัด เพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลให้เกิดความ
เสียหายต่อราชการ  
 8.2 ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 26 โรงเรียน น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในโครงการจ านวน                   
9 โรงเรียน เนื่องจากมีข้อก าหนดเกี่ยวกับสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า จึงท าให้มีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และผลการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดจ านวน  26 
โรงเรียน ในประเดน็การบริหารจัดการด้านแผน ด้านการเงิน ด้านบัญชี และด้านพัสดุ สรุปได้ดังนี้ 
 (1) ด้านแผน ด้านการเงิน ด้านบัญชี  รายละเอียดตามแบบประเมินการปฏิบัติงานฯ (แนบท้าย)  
 (2) ด้านพัสดุ พบว่าโรงเรียน 26 โรงเรียนมีการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ดังนี้ 
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     ร้อยละ 27 ของโรงเรียนหน่วยรับตรวจ(จ านวน 7 โรงเรียน) ปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นไปตาม 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
     ร้อยละ 63 ของโรงเรียนหน่วยรับตรวจ(จ านวน 19 โรงเรียน) ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เก่ียวข้องในไม่จัดซื้อจัดจ้างผ่าน
ระบบ e-GP กรณีซื้อจ้างวงเงินตั้งแต่ 5,000.- บาทขึ้นไป,ไม่ท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน,ใบสั่งจ้างไม่ติดอากร
แสตมป์ ,ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี เป็นต้น 
 

9.  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 9.1  งบประมาณที่เสนอโครงการ   จ านวน  50,000.- บาท 
 9.2  งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง  จ านวน  39,000.- บาท 
 9.3  คิดเป็นร้อยละ 78 
 

10.  ข้อบกพร่อง/ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. ด้านยานพาหนะ รถราชการไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
 2. ด้านวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ยังไม่พร้อมขาดเครื่องสแกนเนอร์ ส านักงานควรจัดให้มีเครื่อง
สแกนเนอร์ส่วนกลางที่ทุกกลุ่มสามารถใช้งานร่วมกันได้ 
 
เข้าร่วมประชุมสัมมนา และฝึกอบรม จัดโดย สพฐ. 
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กิจกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด 
               

          

      

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการตรวจสอบภายในส 
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กิจกรรมการตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด 
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คณะท ำงำน 

ที่ปรึกษำ 

 นายทวี ทะนอก   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

 นายสุดใจ สุปัญบุตร        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

 นายภิญโญ หอมไกล  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

ผู้จัดท ำ 

 นายธีระพร ภาคมฤกษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 นางสาวเพ็ญพิมล ศิริกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

 นางวิไลวรรณ ศรีทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

 นายชริน พลตื้อ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ผู้ประมวลผล 

 นายชริน พลตื้อ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ออกแบบปก 

  นายชริน พลตื้อ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

  

 

 

 

 

 

 

  


