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คำนำ 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนด นโยบายแนวทาง การ

จัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดแผนงาน/โครงการ พร้อมจัดสรรงบประมาณในการ

ดำเนินงาน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนความต้องการ และความจำเป็นของแต่

ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการเขต

พื้นที ่การศึกษา และขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษา  โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมาย ค่านิยม กลยุทธ์ กรอบนโยบาย การจัดการศึกษา จุดเน้น มาตรการ และ ตัวชี้วัดความสำเร็จ  โครงการ  

กิจกรรม  และงบประมาณ โดยน้อมนำแนว    พระราชดำริ  สืบสานพระราชปณิธาณ และพระบรมราโชวาทด้าน

การศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาเป็นแนวนโยบาย ในการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนวิเคราะห์สาระสำคัญต่างๆ 

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ป ีพ.ศ. 2561-พ.ศ. 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) 

แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2560-2579 นโยบายของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 และยุทธศาสตร์ของจังหวัดมุกดาหารทีมุ่่งเน้นการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จุดเน้นสำคัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการตามบริบทของพื้นที่ 

เป็นกรอบในการดำเนินการวางแผนโครงการ/กิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

ขอขอบคุณข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารทุกคน ประธานเครือข่ายการศึกษา ที่ให้

ความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2564 จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการจดัการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร สถานศึกษาในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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ข 
 

 

  สารบญั 
หน้า 

คำนำ 
บทท่ี 1 สภาพการจัดการศึกษา                   1 

 - ข้อมลูพื้นฐาน                4 
 - บทบาทหน้าที่                                                                                 5 
 - โครงสร้างการบรหิารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา        9 
 - ข้อมลูพื้นฐานทางการศึกษา            11 
 - ข้อมลูด้านคุณภาพ              14 

บทท่ี 2 ทิศทางการจัดการศึกษา             14 
- วิสัยทัศน์             14 
- พันธกจิ              14 
- เป้าประสงค์              14 
- กลุยทธ์              14 
- การบริหารจัดการเชิงพื้นที ่            16 

บทท่ี 3 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564        23 
- สรปุโครงการตามภารกจิ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564         29 

บทท่ี 4  การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ                                                                                    29 
           รายละเอียดโครงการ/การใช้จ่ายงบประมาณ           33 
 กลยุทธ์ที่ 1   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ         34 
 กลยุทธ์ที่ 2   การพัฒนาองค์กร             97 
 กลยุทธ์ที่ 3   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ               138 
 กลยุทธ์ที่ 4   การจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่จงัหวัดมกุดาหาร                                                181  
ภาคผนวก             
            คำสั่งและโครงการ   

 

 

 

 

 



1 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

บทท่ี 1 

สภาพการจัดการศึกษา 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เลขที่ ๑๗ ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร  รหัสไปรษณีย์  49000  โทรศัพท์ 0-4261-1532 โทรสาร 0-4261-3040   Website   
https://www.mdh.go.th/ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร  อยู่

ทางทิศตะวันออกของศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  2 ช้ัน หลังคาทรงจั่ว 

รูปตัวยู ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2530  เดิมเป็นอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานสามัญ

ศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 

 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีหน้าที ่ร ับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาแก่

ประชากรวัยเรียน ครอบคลุมใน ๗ อำเภอ คือ อำเภอเมืองมุกดาหาร  อำเภอคำชะอี   อำเภอดอนตาล  อำเภอ

นิคมคำสร้อย  อำเภอดงหลวง อำเภอหนองสูง และอำเภอหว้านใหญ่  มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ  ดังนี้ 

 ทิศเหนือ        ติดต่อกับอำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม                           

                             และอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

 ทิศใต้            ติดต่อกับอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  อำเภอชานุมาน                         

          จังหวัดอำนาจเจริญ  และอำเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด  

 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับแขวงสะหวันนะเขต  สปป.ลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็น 

     เส้นกั้นพรมแดน   

 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ อำเภอเขาวง อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

บทบาทหน้าท่ี 

อำนาจหนา้ท่ีของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.

2560 ข้อ 5  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134  ตอนพิเศษ  295 ง. วันที่  29  พฤศจิกายน  2560) ข้อ 5  ให้สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน

ราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 

218 ง. วันที่ 7 กันยายน 2561) มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 1.จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 

มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถ่ิน 

2.วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา 

และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับ  ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

4.กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 

5.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

6.ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

7.จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

8.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น   ที่จัดการศึกษา

รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

9. ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

10.ประสาน ส่งเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานด้าน

การศึกษา 

11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั ้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

12.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

โครงสร้างของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร   

โครงสร้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  แบ่งเป็น  9  กลุ่มและ 1  หน่วย  ดังนี ้

1. กลุ่มอำนวยการ 

2. กลุ่มนโยบายและแผน 

3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

9. หน่วยตรวจสอบภายใน 

10. กลุ่มกฎหมายและคดี 

ในแต่ละกลุ่มงาน/หน่วย  มีขอบข่าย  ดังนี้ 

1.กลุ่มอำนวยการ 

เป็นงานประสานและการให้บริการ  สนับสนุน  ส่งเสริม  ให้กลุ่มภารกิจและงานต่างๆในสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามขอบข่ายภารกิจ ดังนี้ 

1. งานสารบรรณ       

2. งานช่วยอํานวยการ 

3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม    

4. งานยานพาหนะ 

5. งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

6. งานประสานงาน 

7. งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ   

8. งานประชาสัมพันธ์ 

9. งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. กลุ่มนโยบายและแผน 

  เป็นงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบาย

และมาตรฐานการศึกษาชาติ  มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานตามยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ (Strategic  Result  Based   
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Management :  SRBM)  ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์(SPBB)  โดยเน้นความโปร่งใส

ทันสมัย  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยึดหลักการมีส่วนร่วม(Participation) 

การบริหารที ่สนับสนุนที่ใช้ในโรงเรียนเป็นฐาน (School – Based mmanagement) โดยมีกระบวนการวาง

แผนการดำเนินการตามแผนการกำกับติดตามอย่างเป็นระบบมีขอบข่ายภารกิจ  ดังนี้ 

2.1 งานธุรการ    

2.2  งานนโยบายและแผน 

2.3 งานวิเคราะห์งบประมาณ  

2.4  งานติดตาม ประเมิน และรายงานผล 

3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลศึกษา วิเคราะห์ 

วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจดัการศึกษา ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร

และการจัดการศึกษา ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วยกลุ่มงาน ดังนี้  

3.1  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 

 3.2  งานข้อมูลสารสนเทศ 

 3.3  งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

เป็นงานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานการเงิน งานบริหารงานบัญชี  งานบริหารงานพัสดุ  งาน

บริหารงานบริหารสินทรัพย์  ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี  งานพัสดุ

และงานบริหารสินทรัพย์  มีขอบข่ายภารกิจ  ดังนี้ 

 4.1 งานธุรการ    

4.2  งานบริหารการเงิน 

 4.3  งานบริหารงานบัญชี   

4.4  งานบริหารงานพัสดุ 

 4.5  งานบริหารงานสินทรัพย์ 

5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

เป็นการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาเน้นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาปฏิบัติงาน  เพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้การบริหารจัดการมีความ

คล่องตัวเกิดความอิสระ ในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย  ระเบียบปฏิบัติ  ผู้ปฏิบัติได้รับการพัฒนา  มีความรู้
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ความสามารถมีขวัญกำลังใจนำไปสู่การบรกิารครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลกัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนมีขอบข่ายภารกิจ  ดังนี้ 

 5.1  งานธุรการ    

5.2  งานวางแผนอัตรากำลงัและกำหนดตำแหนง่ 

 5.3  งานสรรหาและบรรจุแตง่ตั้ง  

5.4  งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัต ิ

๖. กลุม่พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 

 6.1  งานอบรมพฒันา 

 6.2  งานส่งเสริม  สนบัสนุน  ยกย่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 6.3  งานระบบเครือข่ายการพัฒนา 

7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

เป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง           ในการบริหารและ

การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน  มีขอบข่ายภารกิจดังนี้ 7.1 งานธุรการ 

 7.2 งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

 7.3 งานวัดและประเมินผลการศึกษา 

 7.4 งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

7.5 งานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบบรหิารและการจัดการศึกษา 

7.6 งานส่งเสริมพฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

7.7 งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมนิผลและรายงาน 

8.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

เป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสามารถจัดการศึกษา   ข้ัน

พื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษาทั้งศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม

อัธยาศัยไปสู่การศึกษาตลอดชีพ  มีขอบข่ายภารกิจ  ดังนี้ 

 8.1 งานธุรการ    

8.2 งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

8.3 งานส่งเสริมกิจการพิเศษ  

8.4 งานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

8.5 งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา 
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9.หน่วยตรวจสอบภายใน 

เป็นหน่วยงานควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีขอบข่ายภารกิจ  ดังนี ้

 9.1 งานธุรการ    

9.2 งานตรวจสอบการเงินและการบัญชี 

 9.3 งานตรวจสอบการดำเนินงาน 

10.กลุ่มกฎหมายและคดี 

กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และมีอำนาจ

หน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 

(ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

(ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 

(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 

(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  

(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ 

(ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ฌ) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ  

(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย มีขอบข่ายภารกิจ ดังนี ้

10.1  งานวินัย    

10.2  งานอุทธรณ์ 

  10.3  ร้องทุกข์  ละเมิด   

10.4  งานคดี 

  10.5  งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

บุคลากร จำนวน (คน) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 1 

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร 

4 

ศึกษานิเทศก ์ 19 

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) 44 

ครู ช่วยราชการ - 

พนักงานราชการ 1 

ลูกจ้างประจำ 3 

ลูกจ้างช่ัวคราว 11 

รวมทั้งหมด 83 

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากร จำนวน (คน) 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 218 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 12 

ครูผูส้อน 1,861 

ลูกจ้างประจำ 57 

พนักงานราชการ 103 

-ลูกจ้างช่ัวคราว(งบฯ สพฐ.) 468 

-ลูกจ้างช่ัวคราว(งบฯร.ร.จ้างเอง) 163 

-ลูกจ้างช่ัวคราว(งบฯอปท.หรือ

อื่น) 

6 

รวมทั้งหมด 2,888 
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ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มจีำนวนบุคลากร นักเรียน และหน่วยงานในความ

รับผิดชอบ จำแนก ดังนี ้

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนสถานศึกษาทั้งหมดในจงัหวัด จำแนกรายอำเภอ  และสังกัด 

อำเภอ 

จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามสังกัด 

สพป. สพม. สช. สอศ. ตชด. 
การศึกษา

พิเศษ 
พศ. อปท. 

HOME 

SCHOO

L 

เมืองมุกดาหาร 79 11 8 3 0 2 1 3 3 

คำชะอี 34 5 1 0 1 0 0 1 0 

ดอนตาล 36 3 1 1 0 1 0 0 1 

นิคมคำสร้อย 34 5 1 1 0 0 0 1 0 

หว้านใหญ ่ 15 1 0 1 0 0 0 0 0 

ดงหลวง 29 2 1 1 1 0 0 0 0 

หนองสูง 19 3 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 246 30 12 6 2 3 1 5 4 

 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนนักเรียน และ ครู แยกรายอำเภอ ( ข้อมูล ณ 20 กรกฎาคม 2563) 

อำเภอ นักเรียน (คน) ครู (คน) ครู : นักเรียน 

เมืองมุกดาหาร 10,972 997 1 : 12 

คำชะอี 3,527 345 1 : 11 

ดอนตาล 4,494 454 1 : 10 

นิคมคำสร้อย 4,046 374 1 : 11 

หว้านใหญ ่ 1,761 186 1 : 9 

ดงหลวง 4,330 379 1 : 12 

หนองสูง 1,503 171 1 : 9 

รวม 30,633 2,888 1 : 11 
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ข้อมูลด้านคุณภาพ 

1. ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรอ้ยละผลการทดสอบระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)    

   ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ค่าเฉลีย่ร้อยละ ความแตกต่าง 

+ สูงกว่า  - ต่ำกว่า ประเทศ สพป.มห. 

ภาษาไทย 49.07 47.11 -1.96 

คณิตศาสตร์ 32.90 31.40 -1.50 

วิทยาศาสตร ์ 35.55 33.97 -1.58 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 34.42 29.37 -5.05 

เฉลี่ย 37.99 35.46 -2.53 

2.ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560-

2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความก้าวหน้า 

+ สูงกว่า  - ต่ำกว่า 

(ปี กศ.62-60) 

ปี

การศึกษา 

2560 

ปี

การศึกษา    

2561 

ปี

การศึกษา 

2562 

     ภาษาไทย 43.83 52.39 47.11 +3.28 

     คณิตศาสตร์ 33.94 34.20 31.40 -2.54 

     วิทยาศาสตร์ 37.60 38.21 33.97 -3.63 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 29.96 32.54 29.37 -0.59 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     

เฉลี่ย 39.38 36.33 39.34 -0.87 
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3.ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)                        

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ค่าเฉลีย่ร้อยละ ความแตกต่าง 

+ สูงกว่า  - ต่ำกว่า ประเทศ สพป.มห. 

ภาษาไทย 55.14 51.88 -3.26 

คณิตศาสตร์ 26.73 22.10 -4.63 

วิทยาศาสตร ์ 30.07 29.20 -0.87 

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 33.25 28.19 -5.06 

เฉลี่ย 36.30 32.84 -3.46 

4.ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3   

ปีการศึกษา 2560-2562  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความก้าวหน้า 

+ สูงกว่า  - ต่ำกว่า 

(ปี กศ.62-60) 

ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ภาษาไทย 43.96 49.68 51.88 +7.92 

คณิตศาสตร์ 20.23 24.85 22.10 +1.87 

วิทยาศาสตร ์ 29.36 33.93 29.20 -0.16 

ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 26.91 25.70 28.19 +1.28 

สังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม     

เฉลี่ย 33.77 30.05 32.84 +2.79 
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5.ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน (NT) ปีการศึกษา 2562 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ความแตกต่าง 

ประเทศ สพป.มุกดาหาร +สูงกว่า  -  ต่ำกว่า 

ด้านภาษา 46.46 44.41 -2.05 

ด้านคำนวณ 44.94 45.96 +1.02 

ด้านเหตุผล 45.70 45.18 -0.52 

เฉลี่ย 45.70 45.18 -0.52 

 

6.ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 (NT)                    

ปีการศึกษา 2561-2562 

ความสามารถ เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความแตกต่าง 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 +เพิ่ม  -  ลด 

ด้านภาษา 50.91 44.41 -6.50 

ด้านคำนวณ 46.69 45.96 -0.73 

ด้านเหตุผล 45.86 45.18 -0.68 

เฉลี่ย 47.82 45.18 +2.64 

 

7.รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT ) 
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บทท่ี 2 

ทิศทางการจัดการศึกษา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  กำหนด ทิศทาง    การ

พัฒนาการศึกษาขั้นพื ้นฐานตามภารกิจ เป็นกรอบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ  พันธกิจ และเป้าประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ 

 “การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน สร้างองค์กรคุณภาพ  ยึดหลักธรรมาภิบาล  และปรัชญา    ของ

เศรษฐกจิพอเพียง สูส่ังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 

 คำนิยาม 

- การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน :มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานข้ันพื้นฐาน ปฐมวัย  
มาตรฐานหลักสูตร   

- สร้างองค์กรคุณภาพ : 4M  (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) 
 - ยึดหลักธรรมาภิบาล : ยึด 6 ประการ  (นิติธรรม คุณธรรม  โปร่งใส มสี่วนร่วมรับผิดชอบ  

ความคุ้มค่า) 

 - ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :2 เงื่อนไข (ความรู้ คู่คุณธรรม ) 3 หลักการ (พอประมาณ มีเหตุผล     

มีภูมิคุ้มกัน ) 4 มิติ ( ด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม) 

 - สู่สังคมอนาคตที่ยัง่ยืน : Thailand 4.0 คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21  

           พันธกิจ 

            1.ส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และ  มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ   

            2. ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  

            3. พฒันาผูบ้รหิารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีทักษะที่เหมาะสม และสามารถ

ปฏิบัติงานทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิ    

            4. ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สู่ความเป็นมืออาชีพ             

            5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ แบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

 6.ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง    
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 7. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่เพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืน  

    เป้าประสงค ์

 1.ผู้เรียนทุกช่วงวัย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณลักษณะของผู้เรียน

ในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งตนเองเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

 2.นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมี

คุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

 4.ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ การจัดการที่หลากหลาย 

เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 5.สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ตาม

แนวทาง 5S Model 

 6.สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูล

สารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้  (KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) บน

พื้นฐานของการวิจัย เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพกำกับติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

 7.ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน  ให้เกิดการกระจายอำนาจการบริหารจัดการด้วยหลักความคุ้มค่า 

บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม คุณธรรม มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

รับผิดชอบ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ 

 8.ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 9.มีรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 10.ผู้เรียนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร มีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศใน

ระยะยาว 

 กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 

 เป้าประสงค์ที ่ 1.ผู ้เรียนทุกช่วงวัย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ มีทักษะ ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ 

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21(3R 8C) มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งตนเอง 

เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
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 ตัวชี้วัด 

 1.ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมหีลกัคิดที่ถูกต้อง     รักใน

สถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็น

พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ

ต้องการ และมีทักษะ ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

 2.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

และพื้นที่ 

 3.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การ

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 ด้านผู้เรียน 

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 

 3.2 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 

 3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 

 3.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 

 3.5 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy) 

 3.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเปน็ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 

Literacy) 

 3.7 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ( Scientific 

Literacy) 

 3.8 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.9 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.10 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

 3.11 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) มากกว่า

ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 3.12 ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอา่นตั้งแต่ระดับข้ัน

พื้นฐานข้ึนไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
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 3.13 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน 

PISA 

           3.14 ร้อยละของสถานศึกษาจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที ่มีความจำเป็นพิเศษและ

ความสามารถพิเศษ การให้บริการช่วยเหลือครอบครัว 

 ด้านสถานศึกษา 

 3.15 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning) 

 3.16 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 

 3.17 ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ข้ันตอนหรือบันได 5 ข้ัน       ( IS: 

Independent Study) 

 3.18 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

             4.ร้อยละของผู้เรียน มี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

             5.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ

ตามความถนัด 

 6.ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 

 7.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 

 8.ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 

 9.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 

 เป้าประสงค์ที่ 2 นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 

เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวชี้วัด 

 1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    การ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม และ

เศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development : EESD) 

 3.ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for 

Sustainable Development) 

 4.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถจำเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ   

แต่ละระดับ 
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 5.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะ 

การดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 

 6.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษ 

ด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 

 7.ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 

 8.ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 

 9.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี

ประสิทธิภาพ 

 10.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผน

จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์ท่ี 3 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

 ตัวชี้วัด 

 1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น

พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 3.ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติมีคณุธรรม 

จริยธรรม 

 4.ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10  

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

 เป้าประสงค์ 

 เป้าประสงค์ท่ี 4 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะการจัดการที่

หลากหลาย เป็นผู้สร้างนวัตกรรม และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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 ตัวชี้วัด 

 1.ร้อยละผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและนำความรู้มาพัฒนา

ตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร 

 2.ร้อยละของสถานศึกษามีแผนความต้องการครูในระยะ 20 ปี 

 3.ร้อยละของสถานศึกษามีกรอบสมรรถนะที่สอดคล้องกบัการพฒันาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับ

บริบทของพื้นที่ 

 4.ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่งมีจำนวนครูเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

 5.ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการ

จัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน 

 6.ร้อยละสถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผน การผลิต

และพัฒนาครูทั้งระบบ 

 7.ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่ผ่านการพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 

 8.ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับสาขาที่ขาดแคลน 

 9.ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ ครอบคลุมทุกภารกิจของ

กลุ่ม/หน่วย 

 เป้าประสงค์ที่ 7 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน ให้เกิดการกระจายอำนาจการบริหารจัดการด้วย

หลักความคุ้มค่า บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมคุณธรรม มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ให้     ทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ 

 ตัวชี้วัด 

 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในเรื ่องการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมายและนำผลไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 2.สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีกระบวนการบริหารจัดการ   งานด้าน

งบประมาณอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 3.หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนระดมทุนและทรัพยากรในการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพ 

 4.หน่วยงาน/องค์กรมีการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจตลอดการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางศึกษา 

 5.ร้อยละของสถานศึกษามีการสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัด

การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 กลยุทธ์ท่ี 3  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 เป้าประสงค์ท่ี 5 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับผู้มีส่วน

ได้เสีย  ตามแนวทาง 5S Model 

 ตัวชี้วัด 

 1. ร้อยละของสถานศึกษา/หน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  

 2. ร้อยละสถานศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ 

 3. ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน และพัฒนาระดับสากล 

 4. ร้อยละของสถานศึกษาและเครือข่ายที่ใช้นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่ดำเนินตาม 5S 

Model อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์ที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ 

ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพกำกับติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

 ตัวชี้วัด 

 1.ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 2.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีข้อมูล ผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่องโยงกับข้อมูลต่างๆนำไปสู่การ

วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.ร้อยละของสถานศึกษาที่นำข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลมาใช้ในการแก้ปัญหาการ

จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการวิจัย 

 4.ร้อยละของสถานศึกษา ที่มีการกำกับติดตามในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประเมินผล

และรายงานผลอย่างเป็นระบบ(ระบบประกันคุณภาพการศึกษา) 

 5.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดการความรู้ (KM) และ PLC อย่างเป็นระบบ 

 6.สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามีและใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย ่างมี

ประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ท่ี 4  การจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร  

 เป้าประสงค์ท่ี 8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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 ตัวชี้วัด 

 1.ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่าง            
มีประสิทธิภาพ  

  2.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม สังคม  
และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)  

  3.ประสาน ส่งเสริม ให้บุคคล องค์กร  หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็น
เครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
           เป้าประสงค์ท่ี 9 มีรูปแบบการพัฒนาท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

  ตัวชี้วัด 
  1.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีรูปแบบการพัฒนาที่สอดคล้องกันและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน  
  2.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ  การพัฒนาทักษะอาชีพ

ตามความถนัด เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิต 
  3.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4.ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดย

การบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถ่ิน 
 เป้าประสงค์ที่ 10 ผู้เรียนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร มีคุณภาพเพื่อสร้าง

ความมั่นคงของประเทศในระยะยาว 

 ตัวชี้วัด  
 1.ร้อยละของผู ้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ  สิ ่งแวดล้อม และการ

ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารได้รับบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ  
 3.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

การบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำเป็นจะต้องปรับกระบวนทัศน์ให้ก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลง การแข่งขันในเวทีโลกที่เป็นภารกิจท้าทายและมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเร่งพัฒนาผู้เรียน

ด้านคุณภาพ และสมรรถภาพ ให้มีความพร้อม ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ ตลอดจน 

ความสามารถทางเทคโนโลยีและการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และทักษะ

ชีวิตในระบบเศรษฐกิจสังคมพหุวัฒนธรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการเชิงพื้นที่สำนักงานเขต
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พื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ 1) ด้านการเข้าถึงการศึกษา 2) ด้านความเท่าเทียม  3) ด้านคุณภาพ       4) ด้านการตอบ

โจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 5) ด้านประสิทธิภาพ ด้วยเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ดี การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 

บนบริบทเชิงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ที่มีความเจริญเติบโต ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการ

ท่องเที ่ยว อย่างสมดุล ด้วยรูปแบบ (Model) การพัฒนาศูนย์โรงเรียนคุณภาพ (5S  MODEL )  รวมพลังครู

มุกดาหารขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมยินดี ร่วมรับผิดชอบ”  โดยการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างขีดสมรรถนะการใช้ความสามารถและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้

สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลติของการจัดการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษา

อย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน     
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

บทท่ี 3 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้กำหนดกลยุทธ์ มาตรการ โครงการ  งบประมาณ  

บทบาท วิธีการและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  ซึ่งมีงบประมาณในการบริหารจัดการ  

รวมทั้งสิ้น  5,000,000  บาท    โดยจำแนกงบประมาณ  ดังนี้ 

1. งบประจำ     จำนวน  2,000,000   บาท 

 2. งบพัฒนาการศึกษา    จำนวน  3,000,000   บาท 

ท่ี ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์ งบประมาณ (บาท) 
1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 1,824,200 
2 การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 357,685 
3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 544,000 
4 การจัดการศึกษาตามบริหารพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 95,500 
 รวมงบพัฒนาการศึกษา 2,821,385 

 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

(งบพัฒนาการศึกษา) 

จำนวน  5,000,000  บาท 

 1. งบประจำ   จำนวน  2,000,000    บาท 

ลำดับท่ี รายการ จำนวนงบประมาณ 
1. ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์,Internet และไปรษณีย์) 1,000,000 
2. ค่าวัสดุสำนักงาน 300,000 
3. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 50,000 
4. ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง 180,000 
5. ค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ 100,000 
6. ค่าบำรุงครุภัณฑ ์ 50,000 
7. ค่าซ่อมแซมสำนักงาน/บ้านพัก 200,000 
8. ค่าเดินทางไปราชการ 300,000 
9. กตปน. 50,000 
10. ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 7 คน 792,000 
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2.  งบพัฒนาการศึกษา      จำนวน  3,000,000   บาท 

     กลยุทธ์ท่ี 1    การพัฒนาคณุภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ เป้าประสงค์ กลุ่มทีร่ับผดิชอบ 

1  การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพือ่รบัรางวัล

พระราชทานระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

14,000  กลุ่มส่งเสริมฯ 

2 พัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

50,000  กลุ่มนิเทศฯ 

3 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 150,000  กลุ่มนิเทศฯ 

4 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยใชพ้ื้นที่

เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

250,000  กลุ่มนิเทศฯ 

5 พัฒนาบุคลากรผู้สอนภาษาอังกฤษ 100,000  กลุ่มนิเทศฯ 

6 ขับเคลื่อนยทุธศาสตร์การศึกษาสูก่ารปฏิบัติโดยใช้

กระบวนการ PLC(Professional Learning Community) 

60,200  กลุ่มอำนวยการ 

7 พัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 100,000  กลุ่มนิเทศฯ 

8 การพัฒนาการวิจัยในช้ันเรียน 100,000  กลุ่มนิเทศฯ 

9 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและกระบวนการ

เรียนรู้ให้สอดคล้องในศตวรรษที่21 

200,000  กลุ่มนิเทศฯ 

10 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

100,000 
1,000,000 

 กลุ่มนิเทศฯ 
หน่ึงล้านรองบ* 

11 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้คัดกรองและพี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วม 100,000  กลุ่มนิเทศฯ 

12 ส่งเสริมโรงเรียนที ่จ ัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) 

100,000 
*** 

 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

13 การยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนจากการทดสอบ

ระดับชาติ ประจำปี 2564 

50,000 
(1,000,000) 

 กลุ่มนิเทศฯ 
หน่ึงล้าน*** 

14 พัฒนาพหุปัญญาผ่านกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการและ

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

500,000  กลุ่มนิเทศฯ 

15 พัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 50,000  กลุ่มส่งเสริมฯ 

 รวมงบประมาณ(เฉพาะท่ีไม่มเีครื่องหมาย***) 1,224,200   
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กลยุทธ์ท่ี 2    การพัฒนาองค์กรคณุภาพ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าประสงค ์ กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 
1 ธุรการโรงเรียน 33,634  กลุ่มนโยบายและ

แผน*** 
2 ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร การทบทวน ปรับปรงุ จัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 5 ปี และการจัดทำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

60,000  กลุ่มนโยบายและ
แผน 
*** 

3 การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 50,000  หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

4 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 561,000  กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล*** 

5 ปรับปรงุและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

200,000 
*** 

 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

6 อบรมประชุมสมัมนาระเบียบกระทรวงการคลงั การ

เบิกจ่ายเงิน การกำกบัติดตามและการปฏิบัติตาม 

พ.ร.บการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่

พัสดุหรือผู้รบัผิดชอบ พ.ศ.2564 

79,020  กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์

7 พัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายและวินัยเกี่ยวกบัการ

ปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

50,365  กลุ่มกฎหมายและ
คดี 

8 ผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัด

การศึกษา 

50,000  กลุ่มอำนวยการ 
*** 

9 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารขอรับเงินบำเหนจ็บำนาญของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ

ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 

27,300  กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

กลยุทธ์ท่ี 2    การพัฒนาองค์กรคณุภาพ  (ต่อ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าประสง
ค์ 

กลุ่มที่รบัผิดชอบ 

10 การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

และลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

200,000  กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 
*** 

11 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

21,000  กลุ่มอำนวยการ 

12 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา 55,000  กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

13 การพัฒนาประสทิธิภาพการจัดต้ัง จัดสรร และติดตาม

การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 

30,000  กลุ่มนโยบายและ
แผน 

14 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

40,000  กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

15 โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ.2564 5,000  กลุ่มพัฒนา 

16 ประชุมอบรมเพือ่พัฒนาเพิ่มพูนประสทิธิภาพของการ

ปฏิบัติงานลูกจ้างประจำและช่ัวคราว 180 คน 

80,000  กลุ่มพัฒนา*** 

17 ประชุมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ธุรการ

โรงเรียน 

100,000  กลุ่มพัฒนา*** 

 รวมงบประมาณ(เฉพาะท่ีไม่มเีครื่องหมาย***) 352,685   
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

กลยุทธ์ท่ี 3    การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าประสงค ์ กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 
1 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

55,000  กลุ่มนโยบายและ
แผน 

2 เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา เพือ่สนองยุทธศาสตร์ชาติประจำปี

งบฯพ.ศ.2564 

356,740  กลุ่มอำนวยการ 
*** 

3 ประเมินประสิทธิภาพประสทิธิผลการปฏิบัติงาน 160,000  บรหิารงานบุคคล 

4 ประชุมประจำเดอืนผูบ้รหิารสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

70,000  กลุ่มอำนวยการ 

5 ประชุมเพื่อพฒันาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

24,000  กลุ่มอำนวยการ 

6 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา

ของเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร(กตปน.งบประจำ) 

50,000  กลุ่มนเิทศฯ 

7 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรงุ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การติดตาม

ประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติ

ราชการ และการควบคุมภายในสำนักงานและ

สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

20,000  กลุ่มอำนวยการ 

8 ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัตงิานเพื่อขับเคลื่อน

ภารกิจทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร 

95,000  กลุ่มอำนวยการ 

9 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสือ่สารและ

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและประกัน

คุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 

120,000  กลุ่มนเิทศฯ 

 รวมงบประมาณ(เฉพาะท่ีไม่มเีครื่องหมาย***) 544,000   
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

กลยุทธ์ท่ี 4    การจัดการศึกษาตามบรบิทพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าประสงค ์ กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 
1 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
30,000  กลุ่มนโยบายและ

แผน 
2 ส่งเสริมงานราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี และกจิกรรมวัน

สำคัญของชาติ 

15,500  กลุ่มอำนวยการ 

3 จัดนิทรรศการและเสนอผลงานของนกัเรียนงาน

กาชาดและงานของดี จงัหวัดมุกดาหาร ประจำปี 

2564ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร 

50,000  กลุ่มอำนวยการ 

 รวมงบประมาณ(เฉพาะท่ีไม่มเีครื่องหมาย***) 95,500   
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

บทท่ี 4 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัต ิ

แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัต ิ

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเครื่องมือ กรอบ และแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อน

การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 -

2568 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579) แผนการปฏิรูปประเทศที ่เก ี ่ยวข้อง นโยบายและจุดเน้นของ

กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่

สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงกำหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจใหก้ับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ในสาระสำคัญของ 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

2. เน้นย้ำให้ผูบ้รหิารหน่วยงานในสงักัดทกุระดบัให้ความสำคัญในการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนด
นโยบาย แผน และการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยยึดหลกัธรรมมาภิบาลของการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดเีน้น
การมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลือ่นแผนปฏิบัติการในหน่วยงานในสงักัด 

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร แจง้แนวทางการดำเนินโครงการ เป้าหมาย และ 
ตัวช้ีวัด ให้โรงเรียน 

4. มีการบูรณาการ แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 สู่แผนปฏิบัติการประจำปีของ
หน่วยงาน 

ในสังกัด เพือ่ขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ และการกำหนดแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณให้
สอดคล้องกัน 

5. มีการบรหิารจัดการแผนปฏิบัตกิาร โดยให้ความสำคัญกบัการบริหารทรพัยากรการบรหิารงาน 
เหมาะสม 

กับความจำเป็น คุ้มค่า และเกิดประสทิธิผลสูงสุด 
6. มีการรายงานผลการปฏิบัตงิาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามห้วง

ระยะเวลา 
ทั้งในระดบัโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

แนวทางดำเนินการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2564 

1. ด้านความปลอดภัย 
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

               -สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนให้สามารถวิเคราะห์ 
ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง และดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

                -จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจกับภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่ และ

โรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไข หากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าวอย่างเท่าทันสถานการณ์ 

-สร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาวะของตนเอง และสามรถปรับตัวในภาวะชีวิตวิถีใหม่  
(New Normal) 

-เสรมิสร้างความรบัรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง 
ประสงค์ ด้านสิง่แวดล้อมให้กับผู้เรียนทกุคน 

สถานศึกษา 
-จัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์การเรียนรู้ที่ปลอดภัยในสถานศึกษา ให้ผู้เรียน 

มีความปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา 

-เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบได้อย่างทันท่วงที  เช่น 
ภัยคุกคามทาง Cyber การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น  (Bully) ความรุนแรงใน

สถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 

-พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยที่เกิดจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
รวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

2. ด้านโอกาส 
เด็กปฐมวัย 

                -ส่งเสริมการใช้มาตรฐานสถานศึกษาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ในการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตามและ 
ช่วยเหลือเด็กปฐมวัย ( 3-5) ทุกคน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพฒันาการจากสถานศึกษาระดับปฐมวัยทีม่ี

คุณภาพตามมาตรฐาน 

    ผู้เรียน 

-พัฒนาการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรูท้ี่พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนตาม 
ความถนัดของแต่ละบุคคล 

-ส่งเสรมิให้มกีารจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเพื่อการมงีานทำ 
   ผู้เรียนกลุ่มพิเศษ 

-พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
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กับการพัฒนาศักยภาพของผูเ้รียนกลุ่มเด็กพิการ และกลุ่มเด็กด้อยโอกาส 

-ให้สถานศึกษาดำเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือ เด็กอายุ 6-14 ปีที่อยู่นอกระบบ 
การศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

3. ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียน 

                -จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลก มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ (พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา) มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสารับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

-ดำเนินการวัดแววผู้เรียน และจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน จัดทำแผนงาน  
โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

-มีแผนบูรณาการการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
 หลักสูตร 

              -พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลกัสูตรสถานศึกษาเป็น 
หลักสูตรอิงสมรรถนะ (competency-based) มุง่ไปยังพฤติกรรมทีผู่้เรียนโดยตรง ยึดความสามารถทีผู่้เรียนพงึ

ปฏิบัติได้เป็นหลกั เพื่อผู้เรียนจะมีทักษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเกิดสมรรถนะหลักที่

จำเป็นสำหรบัการทำงาน การแกป้ัญหา และการดำรงชีวิต 

-การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการปฏิรปูการเรียนรูจ้ากรปูแบบ Passive Leaning  
เป็น Active Learning ให้แกผู่้เรียนในทกุระดบัช้ัน 

-พัฒนา ผู้เรียนได้รับการพฒันาตามศักยภาพพหปุัญญา (Multiple Intelligences) เช่ือมโยง 
สู่อาชีพและการมงีานทำมทีักษะอาชีพ ทีส่อดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

-สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  
(Digital Education Excellence Platform : DEEP) 

-ส่งเสรมิการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยทีางไกลผา่นดาวเทียม (DLTV) และ 
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทางไกลโดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

              -พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญการในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลและปญัญาประดิษฐ์ 
              -การพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่ไม่มวุีฒิการศึกษาวิชาชีพ ให้ได้รับการพัฒนา  
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์วิชาชีพครู ให้ลกึซึ้ง มทีักษะในการปฏิบัตหิน้าที่ได้ดี รวมถึงมีความรู้และทักษะ

ในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (new normal)  
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-พัฒนาครูใหเ้ปลี่ยนบทบาทจาก “ครผูู้สอน” เป็น “Coach” จัดการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั 
เนื้อหาสาระในแตล่ะวิชา มีมาตรฐานและ/สมรรถนะของครยูุคใหม่ 

-พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของแต่ละบุคคลทั้งด้าน 
การใช้หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การประเมินผล และการใช้สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก ทักษะ

การสร้างสรรค์ การวิจัยและนวัตกรรมและการสร้างผลงานทางวิชาการ การบริหารจัดการศึกษาและการนิเทศ

การศึกษา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง (Applying) 

-พัฒนาระบบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
(PLC & CPD) โดยมีการพัฒนารายบุคคล ผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual 

Development Plan : EIDP) และส่งเสริมสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติของครู ผ่าน

ศูนย์การพัฒนาศักยภาพรายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) 

-พัฒนาระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู ให้ยึดมั่นในคุณธรรม  
จริยธรรม จรรยาบรรณครูอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งมจีิตวิญญาณของความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
-มีระบบติดตามในเชิงนโยบาย Agenda-based และ Area-based ทั้งในระดับคลัสเตอร์  

(Cluster) เขตพื้นที่สหวิทยาเขต เครอืข่าย และสถานศึกษา โดยนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ

สถานศึกษา  

-เปิดกว้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่าน 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 

-พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
สถานศึกษา 
-คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 

ของผู้เรียน รวมทั้งดำเนินการใหม้ีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอื่น 

-ประสานหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานที่มคีวามเช่ียวชาญร่วมขับเคลื่อน 
การดำเนินงาน 

-ปรับหลักสูตรและออกแบบการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตลอดจน 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร ใหม้ีประสทิธิภาพ 

-มีคณะกรรมการร่วมกำหนดนโยบายและแผนพฒันาของสถานศึกษา รวมทั้งร่วมกำกับ 
ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
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กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
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โครงการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดบัการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ปีการศึกษา 2564   

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิไลพร  ยืนยั่ง      ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษา 
ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   
             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
           (2) ประเด็นยทุธศาสตร์  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแลงในศตวรรษที่ 21 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ครูผู้สอนไดร้ับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดค้อแงกบัทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  และสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างผูเ้รียนทุกคนใหม้ีความรู้  
ความสามารถ  และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  นำไปสู่การยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
    1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

(1)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน  มีทักษะทีจ่ำเป็น 

ของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถในการแกป้ัญหา  ปรับตวั  สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล

เพิ่มข้ึน  มีนิสัยใฝเ่รียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯผู้เรียนมทีักษะทีจ่ำเป็นในสงัคมความรู้  ประกอบด้วย

ทักษะการคิด  วิเคราะห์  ทักษะการเลือกสรรและประมวลข่าวสารที่มีอยู่  สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเศรษฐกิจ

ใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 

       - แนวทางการพัฒนา   เปลี่ยนโฉมบทบาท  “ครู”  ใหเ้ป็นครูยุคใหม่ 

       - เป้าหมายแผนย่อย   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้  

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21    สามารถเข้าถึงการเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิตดีข้ึน 

       - การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่

เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้  และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับช้ันเรียนทีส่อดคล้อง

กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   ตรงตามความต้องการและบรบิทของสถานศึกษา 
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 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

        แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป :  การปฏิรปูการจัดการเรยีนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นปฏิรูป  :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

        เป้าหมาย : ครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 3   ด้านคุณภาพ 

(1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีความรู้  มีทกัษะการเรียนรู้และทักษะทีจ่ำเป็นของโลก 
ศตวรรษที่ 21  อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี  มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

(2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลกัสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัตหิน้าที่ได้ด ี  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล                  

มีการพฒันาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทัง้มจีิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนท่ี 2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตผุล 
       การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นการสนองของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่รัชกาลปัจจุบัน ซึ่งได้มีกระแสพระราชดำรัสแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ม.ล.ปิ่นมาลากุล)      
เมื่อปีพุทธศักราช 2506 กระทรวงศึกษาธิการควรที่จะพิจารณาจัดรางวัลให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีและ
ประพฤติดีตลอดทั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาดีระทรวงศึกษาธิการจึงได้สนองพระราชปรารภโดยการออกระเบียบ
ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ 2507 เป็นต้นมา   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จึงไดจ้ัดทำโครงการคัดเลือกนักเรียนและ 
สถานศึกษา เพื่อรบัรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานประจำปกีารศึกษา 2564 ข้ึนในระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2563–30 กันยายน 2564 ณ สถานศึกษาที่เสนอช่ือเข้ารับการคัดเลือก 
 2. วัตถุประสงค ์

    2.1 เพื่อส่งเสรมินักเรียน และสถานศึกษาให้มกีารพฒันาคุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
    2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

ตลอดทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ใหม้ีความหลากหลาย สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและได้ตามเกณฑม์าตรฐานการคัดเลือก 
    2.3 เพื่อยกย่องเชิดชูให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียน และสถานศึกษาที่สร้างผลงานดเีด่น   
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3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหาร  ครู  ร่วมกันพัฒนากจิกรรมการเรียนการสอน(การศึกษาในระบบ)ให้มีคุณภาพและได้ตามเกณฑ์
การคัดเลือกรางวัลพระราชทาน  ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร 243  แห่ง  สพม.เขต ๒๒    แห่ง 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
 (1) มีสถานศึกษาที่มผีลงานดีเด่นจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านหลกัสูตรการเรียนการสอนจน
สามารถสร้างช่ือเสียงใหโ้รงเรียนในระดบัอำเภอ ระดบัจงัหวัด ระดบัภาค ระดับประเทศ และนานาชาติ 
 (2) มีนักเรียนทีผ่ลงานดีเด่นจากการพัฒนาตนเองด้านทกัษะวิชาการ กิจกรรมการเรียนทุกสาระจน
สามารถสร้างช่ือเสียงใหโ้รงเรียนในระดบัอำเภอ  ระดับจังหวัด  ระดับภาค  ระดับประเทศ  และนานาชาติ 

(3) โรงเรียน และนักเรียน ได้พัฒนากจิกรรมการเรยีนการสอนจนสามารถได้รบัรางวัลพระราชทานประจำป ี 
4. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1 . สถานศึกษามีการพัฒนาการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

2.นักเรียนพัฒนาตัวเองให้มปีระสทิธิภาพได้ตามมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนือ่ง 
5. กลุ่มเปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน์ 
 1. สถานศึกษาในสังกัด สพป.มกุดาหาร /สพม.เขต 22/อปท./สช./สำนักงานตำรวจแหง่ชาติ 

2. นักเรียนในสงักัด สพป.มกุดาหาร /สพม.เขต 22/อปท./สช./สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ   ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 
7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

 
แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 
ไตรมาสท่ี 
2/2564 

ไตรมาสท่ี 
3/2564 

ไตรมาสท่ี 
4/2564 

1.คัดเลือกนกัเรียนและสถานศึกษา 
เพื่อรบัรางวัลพระราชทาน ปี 2564                             
ข้ันตอนวิธีการ 
1.เสนอขออนุมัติโครงการ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
3.ค่าวัสดุสำนักงาน/ประชุมกรรมการ
ระดับจังหวัด(1,028.-) 
4.นำส่งเอกสารระดับกลุ่มจังหวัด 
226 ก.ม. X4.- X2(240.-X2)2,288.- 
5.ประชุมกรรมการอำนวยการ 
 ระดับกลุ่มจังหวัด  ชดเชยค่าน้ำมัน 226 
ก.ม. X4.-X2(240.-X2)2,288.- 

  
 
 
 
 
 
 
1-31 ธ.ค.63 
 
1-31 ธ.ค.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-10 ม.ค.64 

 
 
 
 
  

 
 
 
1-30 ก.ค 
2563 
1-30 ก.ค 
2563 
1-30 ก.ค 
2563 
 
 
 

 
 
 
2,188.- 
 
2,288.- 
 
2,288.- 
2,288.- 
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7. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ต่อ) 
 

ผลการปฏิบัติงาน(กิจกรรม) 
แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  

รวม ไตรมาสท่ี 
1/2564 

ไตรมาสท่ี 
2/2564 

ไตรมาสท่ี 
3/2564 

ไตรมาสท่ี 
4/2564 

6.ประชุมกรรมการประเมินระดบั - 
กลุ่มจังหวัด226 ก.ม.X4.-
X2(1,808)  (240.- X2) 480  
7.ร่วมเป็นณะกรรมการประเมิน
ระดับกลุ่มจังหวัด (ค่าพาหนะ 
รถรับจ้าง 2 คน X500.-)1,000.- 
8.นิเทศติดตามการเตรียมความ 
 พร้อมเข้าคัดเลือกระดบักลุม่ 
จังหวัดที่ 10 ค่าน้ำมันฯ 400.-
(240.-X4) รวม  1,660.- 
9.ประชุมกรรมการอำนวยการ 
  สรุปผลการคัดเลือกระดับกลุ่ม
จังหวัดที่ 10 ชดเชยค่าน้ำมัน  
 226 ก.ม. X4.- X2(1,808)  
 (240.- X2) รวม 2,288.- 

  
     
 
 
  
 

10-25 ม.ค.64 
 
 
 
 
 
 
1-25 ม.ค.64 
 
 
 
1-30 ม.ค.64 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  

 1,000.- 
 
 
 
 
 
 
1,660.- 
 
 
 
2,288.- 

รวมท้ังสิ้น     14,000.- 
   (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ เพ่ือยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มนเิทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิไลวรรณ   วะลัยสุข   ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ 
   นางสาวอรพร  คนสนิท     ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   
             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  (2) ประเด็นยทุธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแลงในศตวรรษที่ 21 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ทีจ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21  สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  กระบวนการทางวิศวกรรม  และ
คณิตศาสตร์  ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได ้
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

(2)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน  มีทักษะทีจ่ำเป็นของ 

โลกศตวรรษที่ 21  สามารถในการแกป้ัญหา  ปรับตัว  สื่อสารและทำงานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมปีระสิทธิผลเพิ่มข้ึน  

มีนิสัยใฝเ่รียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ครูผูส้อนด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และ

เทคโนโลยี  รวมทั้งนักเรียนในสังกัดมีทักษะการเรียนรู้ทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21  และสอดคลอ้งตามแนวทางสะ

เต็มศึกษา  (STEM  Education) 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 

       - แนวทางการพัฒนา   เปลี่ยนโฉมบทบาท  “ครู”  ใหเ้ป็นครูยุคใหม่ 

       - เป้าหมายแผนย่อย   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้  

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
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       - การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  สามารถบูรณาการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา  (STEM  

Education)  ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ   ตรงตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

        แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป :  การปฏิรปูการจัดการเรยีนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นปฏิรูป  :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

        เป้าหมาย : ครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 3   ด้านคุณภาพ 

  แนวทางการดำเนินการ  : 
(1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีความรู้  มีทกัษะการเรียนรู้และทักษะทีจ่ำเป็นของโลกใน 

ศตวรรษที่ 21  อย่างครบถ้วน   เป็นคนดี  มีวินัย   มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครองใน

ระบอบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมอืง 

(2)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเ้ป็นครูยุคใหม่   มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ 
สอนตามหลักสูตรสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัตหิน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล  มี

การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ง  รวมทัง้มีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนท่ี 2   รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตผุล 

     สังคมโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสังคมแห่งความก้าวหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีและการ

แข่งขันทางเศรษฐกิจ  จำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ ความถนัด ความพร้อมที่จะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การพัฒนา

ประเทศ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การขับเคลื่อนให้มีการปฏิรูปการศึกษา

ของสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาเพือ่

เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่จะพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนให้ดีข้ึน บุคลากรทุกภาคส่วนจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูปการเรียนรู้ 
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มีแหล่งเรียนรู้ที่ดีและเพียงพอ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีข้ึนให้การจัดอันดับการศึกษาของไทยอยู่ใน

อันดับที่ดีข้ึน  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ว่าด้วยการจัดการศึกษามาตรา 22 การจัด 

การศึกษาต้องยึดหลักว่าด้วยผู ้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู ้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู ้เร ียนมี  

ความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การส่งเสริม  สนับสนุนและจัดการ

เรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาจำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้อง

เพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อให้รู้ เท่าทันกับกระแส

โลกาภิวัตน์ที ่มีการเปลี ่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษา  ต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

การปฏิรูปการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถ  ผลิต

กําลังคนที่มีคุณภาพสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ครู เป็นบุคคลสําคัญในกระบวนการปฏิรูป  การศึกษา เพราะเป็น

ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการและเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพครูยุค

ใหม่จึงเป็นกรอบแนวทางที่สําคัญประการหนึ่งในข้อเสนอการปฏิรูป การศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ครูเป็นผู้เอื้ออํานวย

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ยุคใหม่ จึงจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ข้ึน ให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับการพัฒนาใน

วิชาชีพ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบ

ต่อไป 

2.2  วัตถุประสงค ์

       2.1 เพือ่วิเคราะห์สภาพปัญหาปจัจบุัน ปัญหา ความต้องการและวางแผนพัฒนาคุณภาพครูกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร 

      2.2 เพื่อพฒันากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร 

    2.3 เพื่อศึกษาผลการพัฒนากระบวนการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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   2.4 เพื่อพฒันาครูแกนนำกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร 

2.3   เป้าหมาย 

       3.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากผลการทดสอบระดบัชาติ O-NET 

และ NT ระดับสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามกุดาหารเพิ่มข้ึน 

               3.2  ครูกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รบั

การอบรมพัฒนา 

      3.3  ครูแกนนำกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดบัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

      2.4.1 ผลผลิต (Output) 

                         1) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร 

ได้รับการอบรมพฒันาทุกคน 

      2) ครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดบัสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร 

        2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

      ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากผลการทดสอบระดับชาติ       

O-NET และ NT ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเพิ่มข้ึน 

2.5   ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

                 2.5.1 เชิงปริมาณ 

               1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ จากผลการทดสอบระดับชาติ       

O-NET และ NT ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 

           2) ครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน  50 คน 

  2.5.2  เชิงคณุภาพ 

                      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร มี

ทักษะกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สามารถพฒันาคุณภาพการ

สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ จากผลการทดสอบระดับชาติ   O-NET และ NT สูงข้ึน 
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 2.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

                2.6.1 ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีทักษะกระบวนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพ 

                2.6.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ จากผลการทดสอบระดับชาติ                 

O-NET และ NT ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเพิ่มข้ึน 

          2.7 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ                   

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

1. ประชุมวิเคราะหส์ภาพปัญหา

ปัจจุบัน ปญัหา ความต้องการและ

วางแผนพัฒนา สือ่การจัดกจิกรรมการ

เรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 10,000   10,000 

2. กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารการ

ผลิต/สร้างสื่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ ครูแกนนำกลุม่สาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร   

  20,000  20,000 

3. กิจกรรมครูแกนนำจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการการผลิต/สร้างสื่อการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ กลุม่สาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ภายในกลุม่

เครือข่าย 

   20,000 20,000 

รวมท้ังสิ้น  10,000 20,000 20,000 50,000 
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     2.9 แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  

กิจกรรม 

เงินงบประมาณ เงิน

นอก 

งปม. 

รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสด ุ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมวิเคราะหส์ภาพปญัหาปัจจุบัน ปญัหา  

ความต้องการและวางแผนพฒันา สื่อการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      

       1.1 ประชุมวิเคราะหส์ภาพปัญหาปจัจบุัน ปัญหา        

ความต้องการและวางแผนพฒันา สื่อการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

       1.2 สรุปและจัดทำรายงานสภาพปัญหาปัจจุบัน ปัญหา  

ความต้องการและวางแผนพฒันา สื่อการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  จำนวน  50  คน                          

2 มื้อๆละ 30 บาท      

      - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน  1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท                                            

- ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าวัสด ุ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

6,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 

  

กิจกรรมที่ 2 กจิกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต/สร้างสื่อ

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร   

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  จำนวน  50  คน                          

2 มื้อๆละ 30 บาท      

       - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท                                           

        - ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าวัสด ุ

  

 

 

 

3,000 

6,000 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 

  

 

 

 



43 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

     2.9 แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  (ต่อ) 

กิจกรรม 

เงินงบประมาณ เงิน

นอก 

งปม. 

รวม ตอบ

แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 กจิกรรมครูแกนนำจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต/

สร้างสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ภายในกลุ่มเครือข่าย 

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  จำนวน  100  คน                          

2 มื้อๆละ 30 บาท      

       - ค่าอาหารกลางวัน   จำนวน 100 คน1 มื้อๆละ 120 บาท     

          - ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าวัสด ุ

  

 

6,000 

12,000 

 

 

 

 

 

2,000 

  

รวมท้ังสิ้น  36,000 14,000   

2.7 การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์จากผล

การทดสอบระดับชาติ  O-NET และ NT ระดับสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  เพิ่มข้ึน รอ้ยละ 5  

2. ครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร  จำนวน  50 คน 

3.ครูกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร มีทักษะกระบวนการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สามารถพัฒนา

คุณภาพการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

ส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จากผลการทดสอบระดับชาติ   O-NET และ NT สงูข้ึน 

-การทดสอบระดับชาติ               

O-NET และ NT 

  

 

-การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ครูแกนนำ 

 

-ประเมินทักษะ

กระบวนการ สื่อ 

นวัตกรรมทางการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 

 -แบบทดสอบ

ระดับชาติ               

O-NET และ NT 

 

-แบบประเมิน 

 

  

-แบบประเมิน 
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โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาใชใ้ช้พื้นท่ีเป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเณริศรา  ไวว่อง      ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ 
ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   
             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  (2) ประเด็นยทุธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแลงในศตวรรษที่ 21 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ครูผู้สอนไดร้ับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21  และสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างผูเ้รียนทุกคนใหม้ีความรู้  
ความสามารถ  และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  นำไปสู่การยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

(3)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึนมีทกัษะทีจ่ำเป็นของ 

โลกศตวรรษที่ 21  สามารถในการแกป้ัญหา  ปรับตัว  สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมปีระสทิธิผลเพิ่มข้ึน  

มีนิสัยใฝเ่รียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯผู้เรียนมทีักษะทีจ่ำเป็นในสงัคมความรู้  ประกอบด้วย

ทักษะการคิด  วิเคราะห์  ทักษะการเลือกสรรและประมวลข่าวสารที่มีอยู่  สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเศรษฐกิจ

ใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 

       - แนวทางการพัฒนา   เปลี่ยนโฉมบทบาท  “ครู”  ใหเ้ป็นครูยุคใหม่ 

       - เป้าหมายแผนย่อย   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้  

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21    สามารถเข้าถึงการเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิตดีข้ึน 

       - การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่

เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้  และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับช้ันเรียนทีส่อดคล้อง

กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   ตรงตามความต้องการและบรบิทของสถานศึกษา 



45 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

        แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป :  การปฏิรปูการจัดการเรยีนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง

ในศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นปฏิรูป  :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

        เป้าหมาย : ครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 3   ด้านคุณภาพ 

(3) ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีความรู้  มีทกัษะการเรียนรู้และทักษะทีจ่ำเป็นของโลก 
ศตวรรษที่ 21  อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี  มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

(4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลกัสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัตหิน้าที่ได้ด ี  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล                  

มีการพฒันาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทัง้มจีิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนท่ี 2    รายละเอียดโครงการ 

    2.1 หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรยีนที่มีเป้าหมายแบบมีสว่นร่วมมีแนวทางพฒันาที่หลากหลาย 

เพื่อให้เกิดมาตรการ แนวทางการปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษาก็เป็นกระบวนการที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการพัฒนาที่ระบบเพื่อเป็นการ

ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่สามารถตรวจสอบการดำเนินงาน การพัฒนากระบวนการรอบด้านให้สอดคล้อง

กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่จะส่งเสริมวิธีปฏิบัติให้ผลที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นกระบวนการที่จะต้อง

ขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้ความสำคัญกับกระบวนการนิเทศติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ด้วยกระบวนการนิเทศที่จะให้เกิดการขับเคลื่อน 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีแนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดผลดีอย่างมีคุณภาพ 
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ต่อการจัดการศึกษา มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและการนิเทศทั้งภายใน ภายนอก รวมถึงการ

วิจัยพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการรูปแบบการนิเทศ

เพื่อยกระดับคุณภาพการระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

2.2 วัตถุประสงค์ 

      2.2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารให้มี 

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

      2.2.2 เพื่อยกระดบัผลสมัฤทธ์ิผูเ้รียนในกลุ่มสาระหลักเพิ่มข้ึนเฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 3                 

      2.2.3  เพื่อพัฒนา/สร้างรปูแบบการนเิทศติดตามของศึกษานิเทศก์ เพื่อสามารถพัฒนาและ 

ขับเคลื่อนการศึกษาใหม้ีคุณภาพ 

        2.3.4 เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกระบวนทัศน์การจดัการเรียนรู้ของผูบ้รหิารโรงเรียน และ

ครูผูส้อนใหม้ีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพให้บรรลุตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ

จุดเน้น สพฐ 

2.3  เป้าหมาย 

        2.3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

                           1. โรงเรียนในสังกัด จำนวน  243  โรงเรียนได้รบัการนเิทศโดยศึกษานิเทศก ์

                 2.  ผูบ้รหิารโรงเรียนและครผููส้อนทุกคนได้รบัการพฒันาในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนโดยใช้กระบวนการ Active Learning 

                  3) ครผููส้อนอย่างนอ้ยโรงเรียนละ 2 คน ได้รับการพฒันาในด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการ Active Learning และสามารถขยายผลภายในโรงเรียนเพื่อนำสู่การขับเคลือ่นการเรียน 

        2.3.2 เป้าหมายเชิงคณุภาพ 

                         1. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักเพิม่ข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

              2. ผูบ้รหิารโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ  

Active Learning 

              3.ครผูู้สอนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
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2.4  วิธีดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมท่ี 1 การนิเทศเพือ่ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ(ภาคเรียนที่ 

2 / 2563) 
1.ประชุมวางแผน วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการและ
สร้างเครื่องมือนเิทศโดยศึกษานิเทศก ์จำนวน 19 คน 1 วัน 
2..แต่งตั้งคณะกรรมการนเิทศ /สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือนิเทศ 
3.ออกปฏิบัตกิารนเิทศการเรียนการสอนและการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ช้ัน ป.3 ,ป.6 ,ม.3 โดยกษานิเทศก์
ประจำเครอืข่าย  

พฤศจิกายน 2563 – 
มกราคม 2564 
 
 
 

นายณรงค์ โล่ห์คำ 
นายประภาส ไชย
มี รอง ผอ.เขต 
นางเณริศรา 
ว่องไว 
และคณะ 

2 กิจกรรมท่ี 2  การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก ์
1.สอบถามความต้องการในการพฒันา กำหนดหัวข้อพัฒนา 
2.ประสานงานและเชิญวิทยากรภายนอก 
3.อบรมปฏิบัติการพฒันาสมรรถนะและเทคนิคการนเิทศ
ของศึกษานิเทศก์ จำนวน 19 คน 2 วัน โดยวิทยากร
ภายนอก 
4.สรปุองค์ความรู้ กำหนดรปูแบบและแนวทางการนเิทศ 
5.จัดทำคู่มือและเครื่องมือการนิเทศ 
6.ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม 

พฤศจิกายน 2563– 
กันยายน  2564  
 
 
 
 

นางเณริศรา  
ว่องไว 
ศึกษานิเทศก์ทุก
คน / เครือข่าย /
โรงเรียนในสังกัด 

3 กิจกรรมท่ี 3 การนเิทศโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน( ภาคเรียน
ที่ 1/2564) 
1.ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการนเิทศจากทุก
เครือข่าย 
2.จัดเตรียมเครื่องมือนิเทศและช้ีแจงทำความเข้าใจแก่
ตัวแทนผู้นิเทศแต่ละเครอืข่าย กำหนดปฏิทินนเิทศ 
3.ออกปฏิบัตกิารนเิทศตามปฏิทิน โดยนเิทศติดตามงานตาม
นโยบายจุดเน้นและสังเกตการจัดการเรียนการสอน ช้ัน
ปฐมวัย ป.1/ป.3/ป.6และม.3  โดยการนเิทศประกอบด้วย 
ประธานเครือข่าย ผู้บริหาร ครูวิชาการ และศึกษานิเทศก์ 
รวม 900 คน หมุนเวียนต่างเครือข่าย 

พฤศจิกายน 2563– 
กันยายน  2564  
 
 
 
 

นางเณริศรา  
ว่องไว 
ศึกษานิเทศก์ทุก
คน / เครือข่าย /
โรงเรียนในสังกัด 
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2.4  วิธีดำเนินการ  (ต่อ) 

ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
4 

4.ประชุมสรปุผลการนิเทศ ,ถอดบทเรียน โดยการ
คัดเลือกและจัดกลุม่โรงเรียนที่มผีลการปฏิบัติที่ดี 
จำนวน 30 โรงเรียนๆละ 1 คน จำนวน 1 วัน และ
ศึกษานิเทศก์ทั้งหมด 19 คน   
5.ประชุมสรปุผลการถอดบทเรียน จัดทำเอกสาร
เผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ดี โดยศึกษานิเทศก์ 19 คน 
 
กิจกรรมท่ี 4  การนิเทศแบบกลัยาณมิตร 
1.ประชุมวางแผน วิเคราะหป์ัญหาและความตอ้งการ
และสรา้งเครือ่งมอืนเิทศโดยศึกษานิเทศก์  
2. แตง่ตัง้คณะกรรมการนเิทศ / 
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกบัเครือ่งมือนเิทศ 
3.ออกปฏิบัติการนเิทศการเรยีนการสอนและการ
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ช้ัน ป.3 ,ป.6 ,ม.3 โดย
ศึกษานิเทศกป์ระจำเครือข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
พฤศจิกายน 2563– 
กันยายน  2564  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
นางเณริศรา  ว่องไว 
ศึกษานิเทศก์ทุกคน / 
เครือข่าย /โรงเรียน
ในสังกัด 

2.5 งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 1 การนิเทศเพือ่ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ(ภาคเรียนที่ 2 / 2563) 
1.ประชุมวางแผน วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการและสรา้งเครื่องมือนเิทศ
โดยศึกษานิเทศก์ จำนวน 19 คน 1 วัน 
1.1ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครือ่งดื่ม ( 19 x180x1=3,420 ) 
2. ค่าถ่ายเอกสารเครื่องมือนเิทศ   
3.แตง่ตั้งคณะกรรมการนิเทศ /สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเครือ่งมือนเิทศ 
4.ออกปฏิบัตกิารนเิทศการเรียนการสอนและการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน ช้ัน ป.3 ,ป.6 ,ม.3 โดยศึกษานิเทศกป์ระจำเครือข่าย จัดสรรเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยงและค่าพาหนะรายโรงเรียน ๆละ 200 บาท ( ยกเว้นเครือข่ายดงหลวง
ตอนบนโรงเรียนละ 250 บาท )  228  โรงเรียนx 200 บาท เป็นเงิน 45,600 
บาท  15 โรงเรียน x 
 250 บาท เป็นเงิน 3,740 

 
53,880 บาท 
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2.5 งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ต่อ) 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 2  การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก ์
1.สอบถามความต้องการในการพฒันา กำหนดหัวข้อพัฒนา 
2.ประสานงานและเชิญวิทยากรภายนอก 
3.อบรมปฏิบัติการพฒันาสมรรถนะและเทคนิคการนเิทศของศึกษานิเทศก์  
จำนวน 19 คน 2 วัน โดยวิทยากรภายนอก 
- ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก   1200x6x2 = 14,400 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 15x250 = 3,750 
4.สรุปองค์ความรู้ กำหนดรปูแบบและแนวทางการนเิทศ5.จัดทำคู่มอืและเครือ่งมือการนเิทศ 
6.ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม 

30,000 

กิจกรรมท่ี 3 การนเิทศโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน( ภาคเรียนที่ 1/2564) 
1.ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการนเิทศจากทุกเครือข่าย 
2.จัดเตรียมเครื่องมือนิเทศและช้ีแจงทำความเข้าใจแก่ตัวแทนผู้นิเทศแตล่ะเครือข่าย 
กำหนดปฏิทินนเิทศ 
3.ออกปฏิบัตกิารนเิทศตามปฏิทิน โดยนเิทศติดตามงานตามนโยบายจุดเน้นและสังเกตการ
จัดการเรียนการสอน ช้ันปฐมวัย ป.1/ป.3/ป.6และม.3  โดยการนิเทศประกอบด้วย 
ประธานเครือข่าย ผู้บริหาร ครูวิชาการ และศึกษานิเทศก์ รวม 900 คน หมุนเวียนต่าง
เครือข่าย ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะนเิทศ900 x 120 =108,000  
4.ประชุมสรปุผลการนิเทศ ,ถอดบทเรียน โดยการคัดเลอืกและจัดกลุ่มโรงเรียนที่มผีลการ
ปฏิบัติที่ดี จำนวน 30 โรงเรียนๆละ 1 คน จำนวน 1 วัน และศึกษานิเทศก์ทัง้หมด 19 คน   
/  49 คนx180 x1 เป็นเงิน 8,820 
5.ประชุมสรปุผลการถอดบทเรียน จัดทำเอกสารเผยแพร่วิธีปฏิบตัิที่ดี โดยศึกษานิเทศก์ 19 คน  

116,820 
 
 

กิจกรรมท่ี 4  การนิเทศแบบกลัยาณมิตร 
1.ประชุมวางแผน วิเคราะหป์ัญหาและความตอ้งการและสร้างเครือ่งมอืนเิทศโดย
ศึกษานิเทศก์ จำนวน 19 คน 1 วัน 
2. แตง่ตัง้คณะกรรมการนเิทศ /สร้างความเข้าใจเกี่ยวกบัเครือ่งมือนเิทศ 
3.ออกปฏิบัติการนเิทศการเรยีนการสอนและการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  
ช้ัน ป.3 ,ป.6 ,ม.3 โดยศึกษานิเทศกป์ระจำเครือข่าย จดัสรรเป็นค่าเบีย้เลีย้งและค่าพาหนะ
รายโรงเรียน ๆละ 200 บาท ( ยกเว้นเครอืข่ายดงหลวงตอนบนโรงเรยีนละ 
 250 บาท )  228 โรงเรยีนx 200 บาท เป็นเงนิ 45,600 บาท 15 โรงเรยีน x 250 บาท    

49,350 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 250,000  



50 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 2.6  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

        ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ 

  1)  มีเหตุการณ์ กจิกรรมราชการอื่น เข้ามาแทรกซ้อนในปฏิทินและกำหนดการของการนิเทศ 

  2) ภาระงานอื่นทีเ่ร่งด่วนทบัซ้อนปฏิทิน 

  แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง 

   1)  กำหนดการและปฏิทินควรสามารถยืดหยุ่น เวลาและคณะนิเทศสามารถหลบหลีกภารกจิทบัซ้อน ให้

เป็นไปได้ตามภาระงานทีส่ำคัญและจำเป็นตามการปฏิบัติได้ 

            2)  ควรวางแผนงานให้กระชับในการปฏิบัติให้มีความสมดุลด้านเวลา สถานที่ และสถานการณ์ที่เคย

ปฏิบัติประจำป ี

 2.7.  ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 
1. ร้อยของผูเ้รียนสามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิในกลุ่มสาระหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
2.  ร้อยละของศึกษานิเทศก์ได้รบัการพัฒนารูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 

ร้อยละ 100 ข้ึนไป 

3.  ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ปรบัเปลี่ยนวิธีการสอน มีนวัตกรรม 
การสอน และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

4.  ร้อยละของสถานศึกษามีรปูแบบและแนวทางในการบรหิารจัดการขับเคลือ่น 
คุณภาพการศึกษา อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

 2.8  ผลท่ีคาดหวังว่าจะได้รับ 

                 1. ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีแผนการนิเทศและเครื่องมอืที่ใช้ในการนเิทศที่มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะ

ในเรื่องที่นิเทศ รวมถึงแรงจงูใจในการทำงาน 

                 2. ผู้บริหารและครูมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทำให้เกิดกิจกรรมทีห่ลากหลาย เป็นไป

ตามบรบิทของโรงเรียนตนเอง ให้สามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. 

                 3. โรงเรียนมกีารพฒันาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

ผู้เรียนในสาระหลักไม่น้อยกว่าร้อย ละ 3 
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โครงการ พัฒนาบุคลากรผู้สอนภาษาอังกฤษ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มนเิทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเณริศรา  ไวว่อง   ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ 
   นางสาวนริศรา   แสงทอง     ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   
             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  (2) ประเด็นยทุธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแลงในศตวรรษที่ 21 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  สร้างสรรค์และพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพครูใหเ้ป็น
ทรัพยากรมนุษย์ทีม่ีคุณภาพที่เป็นกำลงัสำคัญในการพฒันาชาติบ้านเมืองตอ่ไป  ให้มีความพร้อมทั้งด้านคุณวุฒิ 
คุณธรรม  และความประพฤติดีอยู่ในช้ันพียงพอที่จะใช้งานได้  พัฒนา  ด้านวินัย  คุณธรรม  และจริยธรรม  และ
ภาษาเพื่อการสื่อสาร  ซึ่งเป็นสิง่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  เพื่อช้ีบอกแนวทางและความคิดที่
ถูกต้องและสร้างภูมิคุ้มกันพฤติกรรมที่พงึประสงค์ 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ้

(1 )  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 

-เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน  มีทักษะทีจ่ำเป็นของ 

โลกศตวรรษที่ 21  สามารถในการแกป้ัญหา  ปรับตัว  สื่อสารและทำงานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมปีระสิทธิผลเพิ่มข้ึน  

มีนิสัยใฝเ่รียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  พัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีมาตรฐานวิชาชีพข้ัน

พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการศึกษาให้มีศักยภาพทัดเทียมอาณา

ประเทศ   นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ในการทดสอบด้านภาษาองักฤษ  (English  Literacy) และทกัษะด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล  (Digital  Literacy)  ซึ่งเป็นทกัษะพื้นฐานตามมาตรการวิชาชีพครู   บุคลากรอื่น  และนักเรียน  ซึ่งเป็น

ทักษะทีส่ำคัญในยุคศตวรรษที่ 21  ที่บุคลากรทุกคนต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติ  20  ปี 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 
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       - แนวทางการพัฒนา   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู ้ 

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 

       - เป้าหมายแผนย่อย   เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู  ให้เปน็ครูยุคใหม ่

       - การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร  มีเครือข่ายทางวิชาการการปลูกฝงัประชาธิปไตย  วินัย  สร้างค่านิยมที่ดีงาม  และความ

ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและการจัดระบบดูแลนกัเรียน  นโยบายในการจัดการศึกษา  ตลอดจนสทิธิประโยชน์ที่

จำเป็นของครู  สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปฎิบัตงิานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สงูสุดต่อทาง

ราชการ 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

        แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป :  การปฏิรปูกลไกและระบบการผลิต  คัดกรอง  และพฒันาผูป้ระกอบ

วิชาชีพครูและอาจารย ์

        ประเด็นปฏิรูป  :  การผลิตครูและคัดกรองครู   เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของ

ประเทศ  และมจีิตวิญญาณของความเป็นครู 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

        เป้าหมาย :  คนทุกช่วงวัยมีทกัษะ  ความรู้ความสามารถ   และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา

และมาตรฐานวิชาชีพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 3   ด้านคุณภาพ 

       แนวทางการดำเนินการ  :  

      (4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่   มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

ตามหลกัสูตรสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั  มีการ

พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทัง้มจีิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนท่ี 2   รายละเอียดโครงการ 

     2.1  หลักการและเหตุผล 

            ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีนโยบาย ในการ

ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในประชาคม อาเซียน                

มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนายกระดับความสามารถ ทางภาษาอังกฤษและเทคนิค     

การสอนตามรูปแบบ Communicative Approach ซึ่งสอดคล้องกับที่รัฐบาล มีนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญในการพัฒนา คุณภาพตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวเพื่อให้ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

สามารถจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค การสอนตามรูปแบบ  

Communicative Approach เพื่อส่งผลให้คุณภาพทางการศึกษามีประสิทธิภาพและ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนให้สูงข้ึน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ครูผู้สอน ภาษาอังกฤษมีความสามารถและ

เทคนิคที่หลากหลายในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิภาษาต่างประเทศได้ 

2.2   วัตถุประสงค์ 

       1. เพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการห้องเรียน ได้

อย่างมั่นใจและมีเทคนิคการสอนโดยใช้กิจกรรมและสื่อการสอนต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

                  2. เพื่อนิเทศ กำกับและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ 

ครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ 

2.3. เป้าหมาย 

      เชิงปริมาณ 

      1. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร 

CLT ตามกรอบ CEFR 

       2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เข้าใจกระบวนการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศ  

แบบคลินิก(Clinical Supervision) 

                 3. ร้อยละของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

                 เชิงคุณภาพ 

               1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLTตามกรอบ 

CEFR 

     2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เข้าใจกระบวนการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบคลินิก  

(Clinical Supervision) 

               3.นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบริบทของสถานศึกษาและ 

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
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 2.4  ขั้นตอนวิธีดำเนินงานและการใช้จา่ยงบประมาณ 

 

ท่ี 

 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลา 

ดำเนินงาน 

 

รายละเอียดคา่ใช้จา่ยงบประมาณ 

 

รวม 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสด ุ

 กิจกรรมที่ 1 ประชุม มกราคม-  1,800  1,800 นางเณริศรา 
ว่องไว/ 
น.ส.นิศรา แสง
ทอง 
และคณะ 
ศึกษานิเทศก ์

คณะทำงานวางแผนการ กุมภาพันธ์   
ดำเนินงานโครงการ 2564   
1.1 ค่าอาหารกลางวัน/    
อาหารว่างและเครื่องดืม่    
คณะทำงาน 10x180 x1 
1.2 ค่าพาหนะเดินทาง 

 1,580 1,580 

คณะทำงาน    

 กิจกรรมที่ 2 อบรมขยาย       
ผลการจัดการเรียนการ 
สอนภาษาอังกฤษ 
ครูผูส้อนที่ยงัไม่ผ่านการ 
 
พัฒนาตามโครงการคร ู
แกนนำภาษาอังกษใน 
ระดับภูมิภาค(Boot 
Camp) กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 50 คน 

 2.1 ค่าอาหารกลางวัน/       
 อาหารว่างและเครื่องดืม่   25,00  25,000 นางเณริศรา 
 สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม 50      ว่องไว/ 
 คน x 250บาท x 2 วัน   15,000  15,000 นางสาวนิศรา 
 2.2 ค่าอาหารกลางวัน/   4,000  4,000 แสงทอง 
 อาหารว่างและเครื่องดืม่   4,000  4,000 และคณะ 
 สำหรับคณะท างาน   1,600  1,600 ศึกษานิเทศก ์
 30 คน x 250 บาท x 2 วัน       
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ท่ี 

 
รายละเอียดการปฏิบัติ 

กิจกรรม 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

รายละเอียดคา่ใช้จา่ยงบประมาณ  
รวม 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสด ุ

 2.3 ค่าถ่ายเอกสาร   14,400 
 
 

3,160 

   
 2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์  
 2.5ค่าที่พักวิทยากร 1 ห้อง  
 x 800 บาท x 2 วัน  
 2.6 ค่าวิทยากรจาก TMT  
 Boot Camp 1200บาท x  
 6 ชม.x 2 วัน  
 2.7 ค่าพาหนะไปกลบั  
 คณะทำงาน  
 จำนวน 1580 บาท x 2 วัน  
 กิจกรรมที่ 3 กจิกรรมอบรม       

ติดตามผล( follow on)   
ครูผูส้อนทีผ่่านการพัฒนา   
ตามโครงการขยายผล   
ครูผูส้อนภาษาอังกฤษ 
จำนวน 50 คน 

9,000 9,000 

3.1 ค่าอาหารกลางวัน/   
อาหารว่างและเครื่องดืม่   
สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม 50   
คน x 180 บาท x 1 วัน 
3.2 ค่าอาหารกลางวัน/ 

3,600 3,600 

อาหารว่างและเครื่องดืม่   
สำหรับคณะทำงาน   

 20 คน x 180 บาท x  1 วัน       
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ท่ี 

 
รายละเอียดการปฏิบัติ 

กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

รายละเอียดคา่ใช้จา่ยงบประมาณ  
รวม 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน 

 
ค่าใชส้อย ค่าวัสด ุ

 กิจกรรมที่ 4  นิเทศติดตาม 
กิจกรรมสง่เสริมการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ  ครูผู้สอนที่
ผ่านการพฒันาตามโครงการ
โดยคัดเลือกจากกลุ่มเป้าหมาย
อำเภอละ 4 โรงเรียน  จำนวน 
28 คน 
  4.1  ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรบัคณะ
นิเทศ  จำนวน 4 คน x 240 
บาท  จำนวน 8  วัน 
    4.2 ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง
สำหรับออกนิเทศ  เหมาจ่าย  
อำเภอละ 675 บาท x  8 วัน 

   
 
 
 
 
 
 
 

7,600 
 
 
 

5,400 

   
 
 
 
 
 
 
 

7,600 
 
 
 

5,400 
 กิจกรรมที่ 5  ประชุม สรปุผล 

    5.1  ค่าอาหารกลางวัน/
อาหารว่างและเครื่องดืม่  
คณะทำงาน 21 คน x 180 
บาท  x 1 วัน 

   
 
 

3,780 

   
 
 

3,780 

 รวมท้ังสิ้น      100,000 

 2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

                 1. ครผูู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพฒันาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้ ภาษาอังกฤษ

รูปแบบ Communicative Approach มีการพัฒนาเทคนิคการสอน สื่อและอุปกรณ์การสอนได้ เหมาะสม 

        2. การนเิทศ กำกับและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ 

ส่งผลให้โรงเรียนมีการพฒันาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับชาติ (O-Net) เพิ่มข้ึน 

2.7. การประเมินผลโครงการ 

      1.ประเมินความพึงพอใจโครงการ ( แบบประเมินความพึงพอใจ) 

      2.ประเมินความรู้ความเข้าใจ ( แบบสอบถาม) 
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โครงการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัตโิดยใช้กระบวนการ PLC (Professional  Learning  

Community) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสุพัตรา พรมรกัษา     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุม่อำนวยการ 

                                2  นางปาลิดา คำพิชิต     ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป 

   3. นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม   ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป 

                    4. นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ    ตำแหน่ง  นักจัดการงานทัว่ไป 

ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   
             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1) เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปา้หมาย  และ
เช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ  ทุกประเด็น  ทุกภารกิจ  และทุกพื้นที่ 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติฯ  ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ตรงเป้าหมายของกลยุทธ์ 
จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด  มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามตัวช้ีวัดตามมาตรฐาน
ในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประจำปีงบรปะมาณ พ.ศ. 2564 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
          แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
                  (1)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 

-เป้าหมาย บริการของรัฐมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรบัของผู้ใช้บรกิาร 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัตงิานได้อย่างเต็มศักยภาพ

และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  สง่ผลใหส้ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร  มีผลการประเมินส่วน

ราชการอยู่ในระดับดเียี่ยม 

          (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การบรหิารจัดการการเงินการคลัง 
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     -แนวทางการพัฒนา กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิการดำเนินการตามยทุธศาสตร์ชาติ  

และผลสมัฤทธ์ิของแผนงาน/โครงการ 

         - เป้าหมายแผนย่อย   หน่วยงานภาครัฐบรรลุ  ผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

         - การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  บุคลากรในสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสง่เสรมิหน่วยงานสู่

ความเป็นเลิศ 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

        แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป :  การปฏิรปูการจัดการเรยีนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นปฏิรูป  :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการศึกษา 

        เป้าหมาย :  ระบบการบรหิารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสทิธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 4   ด้านประสิทธิภาพ 

       แนวทางการดำเนินการ  : เพิ่มประสิทธิภาพการนเิทศ  ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ส่วนท่ี 2   รายละเอียดโครงการ 
          2.1. หลักการและเหตุผล 
           ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน

เจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นับเป็นหัวใจสำคัญในการ ขับเคลื่อนภารกิจ

ทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการนำนโยบายด้านการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งบุคลากร

เหล่านี้จะต้องมคีวามรู้ความเข้าใจในเรือ่งนโยบายและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาที่มีการเปลีย่นแปลงและ

ขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้นำไปขยายผลสู่กลุ่ม/หน่วยในสำนักงานฯ สถานศึกษาในสังกัด และผู้ปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมกีารประชุม ปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อ

ช้ีแจงถึงนโยบายด้านการศึกษาจากหน่วยเหนือ และรับทราบติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา ตลอดจนรับฟังประเด็น
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ปัญหา อุปสรรคทีเ่กดิข้ึนระหว่างการดำเนินงานต่าง ๆ  เผื่อจะได้แลกเปลีย่นความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ และร่วมกนัหา

แนวทางแก้ปัญหาของการบริหารจัดการศึกษาได้ทันท่วงที 

    2.2. วัตถุประสงค์ 

             1. เพื่อประชุมช้ีแจงนโยบายด้านการศึกษา และรับทราบติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา 

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

จากรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. 

              2. เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร ให้สนองต่อนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

            3. เพื ่อประสานงาน ประชุมปรึกษาหารือโดยใช้กระบวนการ PLC แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

2.3  เป้าหมาย 

      เชิงปริมาณ   

        ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่

เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีความเข้าใจในนโยบายด้านการศึกษา และได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน 

        เชิงคุณภาพ   

        ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุม่/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบคุลากรทางการศึกษาที่

เกี ่ยวข้องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการจัด

การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพื ่อสนองต่อนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล 

กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

      ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   

                ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่เกี่ยวข้องในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้เข้าร่วมประชุมฯ อย่างน้อยปีละ 24 ครั้ง 
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 2.4 แนวทางดำเนินการ 

ท่ี การดำเนนิงาน ระยะเวลาดำเนินการ 

1 แต่งตั้งและประชุมคณะทำงาน เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 

2 จัดทำปฏิทินการประชุมตลอดปงีบประมาณ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 

3 ประสานผูเ้กี่ยวข้อง เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 (ทุกสัปดาห)์ 

4 ดำเนินการประชุม 

  - KM ยทุธศาสตรก์ารศึกษา 

  - PLC แนวทางการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์

การศึกษาสู่การปฏิบัติ 

  - ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคคลากรแต่ละกลุม่งาน 

  - สะท้อนผลการพัฒนาตอ่ยอด 

ทุกวันพุธ 

5 รายงานการประชุม หลงัการประชุม 3 วัน/ก่อนการประชุมครั้งตอ่ไป 

6 สรปุผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 

 2.5 รายละเอียดการขอใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประ

มาณ 

รวม 

ตอบ

แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ

ผู้ประชุม จำนวน 35 คน คนละ 30 

บาท  

เป็นเงิน 1,050 บาท  

- ประชุมทุกวันพุธ ระหว่างเดือน

ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  

รวมจำนวนประชุม 43 ครั้ง  

 45,150  45,150  45,150 

 รวมท้ังสิ้น  45,150  45,150  45,150 
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2.8 ปัญหาและอุปสรรค 

 - ภาระงานด้านอื่น ๆ ที่เข้ามาแทรกอาจทำใหก้ารดำเนินงานมกีารเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้วางแผนไว้  

2.9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 2.9.1 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารไดร้ับทราบ

ติดตามข้อมลูข่าวสารด้านการศึกษาที่เป็นปจัจุบันอยูเ่สมอ จากการประชุมและรบัชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.  

 2.9.2 โรงเรียนและนกัเรียนในสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหารมีคุณภาพอัน

เนื่องมาจากผลของการบรหิารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
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โครงการพัฒนายกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มนเิทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน    ตำแหนง่  ศึกษานิเทศก์  

นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 

                               นางพิมสุภางค์  นามบุตร      ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก ์

นางสาวปัญญาพร  ธิพรพันธ์  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 

ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   
             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแลงในศตวรรษที่ 21 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ครูผู้สอนไดร้ับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดค้อแงกบัทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  และสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างผูเ้รียนทุกคนใหม้ีความรู้  
ความสามารถ  และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  นำไปสู่การยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ้

(4)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน  มีทักษะทีจ่ำเป็นของโลก 

ศตวรรษที่ 21  สามารถในการแกป้ัญหา  ปรับตัว  สื่อสารและทำงานร่วมกบัผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสิทธิผลเพิ่มข้ึน  มีนิสัย

ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯผู้เรียนมทีักษะทีจ่ำเป็นในสงัคมความรู้  ประกอบด้วยทักษะ

การคิด  วิเคราะห์  ทักษะการเลือกสรรและประมวลข่าวสารที่มีอยู่  สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเศรษฐกิจใหม่ได้อย่างมี

คุณภาพ 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 

       - แนวทางการพัฒนา   เปลี่ยนโฉมบทบาท  “ครู”  ใหเ้ป็นครูยุคใหม่ 

       - เป้าหมายแผนย่อย   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้  

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21    สามารถเข้าถึงการเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิตดีข้ึน 
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       - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่

เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้  และนวัตกรรมในการยกระดบัคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับช้ันเรียนทีส่อดคล้องกับ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   ตรงตามความต้องการและบรบิทของสถานศึกษา 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

        แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป :  การปฏิรปูการจัดการเรยีนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นปฏิรูป  :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

        เป้าหมาย : ครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 3   ด้านคุณภาพ 

(5) ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีความรู้  มีทกัษะการเรียนรู้และทักษะทีจ่ำเป็นของโลก 
ศตวรรษที่ 21  อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี  มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

(6) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลกัสูตรสมรรถนะ มีทกัษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  มคีวามรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล มีการพัฒนา

ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมจีิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนท่ี 2   รายละเอียดโครงการ 

    2.1  หลักการและเหตุผล 

            ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็ก

ปฐมวัย ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดให้มกีารดูแล การพัฒนา และการจัดการเรียนรู้ใหเ้ด็กทุกคนมีพัฒนาการทีด่ี 

รอบด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกับวัย มีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล อีกทั้งสร้างคุณลักษณะให้เด็กมีอุปนิสัยใฝ่ดี 

มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู ้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ ตาม

พระราชบัญญัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ตระหนักถึงการพฒันาคุณภาพเด็กในช่วง 

ปฐมวัยซึ่งถือเป็นระยะที่สำคัญของการวางรากฐานการพฒันาคน เนื่องจากเป็นช่วงทีส่มองเจรญิเตบิโตอย่างรวดเร็ว    

จึงมีความเหมาะสมในการพฒันาทักษะทางสมองอันจะเกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดการกำกับตนเอง อีกทั้งการ

จัดการศึกษาปฐมวัยจำเป็นต้องมีการปรับปรงุและพฒันาสถานศึกษา บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกบัเดก็ปฐมวัย ให้สอดคลอ้ง

กับยุทธศาสตร์การขับเคลือ่นการศึกษาไทย  

     2.2 วัตถุประสงค ์

       1. เพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีพฒันาการทั้ง 4 ด้าน อย่างสมวัยและสมดุล ตามหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

       2. เพื่อส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์ ผูบ้รหิารโรงเรียน และครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพฒันา

คุณภาพเด็กปฐมวัย 

                 3. เพื่อสง่เสรมิใหส้ถานศึกษาจัดการศึกษาและการเรียนรู้ระดบัปฐมวัยที่เหมาะสม 

        4. เพื่อให้พอ่แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยและเครอืข่ายทีเ่กี่ยวข้องมีความตระหนักและความรู้ในการอบรม

เลี้ยงดเูด็กปฐมวัย  

          2.3  เป้าหมาย 

        1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยอย่างรอบด้านและสมดุลตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความเช่ือมั่น และมี

ความภาคภูมิใจในตนเอง มีทักษะการคิด กำกับตนเองได้และมีความสุข 

         2.  สถานศึกษามีการจัดการศึกษาและการเรียนรูร้ะดบัปฐมวัยอย่างเหมาะสมและเกิดประสทิธิผล 

สร้างเครือข่ายการพฒันาพ่อแม่ ผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมพัฒนาเดก็ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 

    2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนชีี้วัดความสำเร็จ 

                     ผลผลิต (Output) 

     1.ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในแต่ละด้าน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้าน

สังคม และด้านสติปญัญา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดบัดี  

  2. ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

  3. ร้อยละสถานศึกษาประสบความสำเรจ็ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

  4. พ่อแม่ ผู้ปกครอง กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

           ผลลัพธ์ (Outcome) 

      1.สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาและการเรียนรูร้ะดบัปฐมวัยอย่างเหมาะสมและเกิดประสทิธิผล 

สร้างเครือข่ายการพฒันาพ่อแม่ ผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมพัฒนาเดก็ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
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  2. สถานศึกษามผีลการประเมินคุณภาพการศึกษาทัง้ภายในและภายนอกอยู่ในระดบัดี ข้ึนไป 

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

                 เชิงปริมาณ 

           1. เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 มีพฒันาการในแตล่ะด้าน ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้าน

สังคม และด้านสติปญัญา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดบัดี  

        2. บุคลากรร้อยละ 90 มีความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

       3. สถานศึกษา จำนวน 243 แห่ง ประสบความสำเรจ็ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

       4. พ่อแม่ ผู้ปกครอง กลุม่เป้าหมายร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

     เชิงคุณภาพ 

               1. สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาและการเรยีนรู้ระดบัปฐมวัยอย่างเหมาะสมและเกิดประสทิธิผล สร้าง

เครือข่ายการพัฒนาพอ่แม่ ผู้ปกครองในการจัดกจิกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 

       2. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทัง้ภายในและภายนอกอยู่ในระดบัดี ข้ึนไป 

2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

                 1. เด็กปฐมวัยมีพฒันาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกบัมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ที่

กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

                 2. บุคลากรปฐมวัยในสังกัดทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ปฐมวัยที่

ถูกต้องและสามารถนำสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ 

2.7  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ    

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

1. การพัฒนาการจัดประสบการณ์

การเรียนรูป้ฐมวัย 

   - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง

และเครือ่งดื่มในการอบรมเชิง 

  

 

32,400 

  35,700 
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2.7  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  (ต่อ) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

ปฏิบัติการครูปฐมวัยที่ไม่ตรงเอก 

จำนวน 90 คน จำนวน 2 วันๆละ 

180 บาท  (90x180x2) 

- เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ 

  

3,300 

  

 

2. การประเมินพัฒนาการเดก็

ปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการครปูฐมวัย 

โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 250 คน

คนละ 150 บาท (ค่าอาหาร

กลางวัน 120 ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดืม่ 30 บาท)  

- เอกสาร วัสดุอปุกรณ์ 

- คณะกรรมการออกติดตาม 

สุ่มการประเมินพัฒนาการ 19

เครือข่ายๆละ 3 โรงเรียน รวม 57 

โรงเรียนๆละ 400 บาท 

  

 

 

37,500 

 

 

 

 

4,000 

22,800 

  64,300 

รวมท้ังสิ้น  100,000   100,000 
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โครงการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มนเิทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไชยา   ภาคภูมิ      ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ 
ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   
             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแลงในศตวรรษที่ 21 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ครูผู้สอนไดร้ับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดค้อแงกบัทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  และสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างผูเ้รียนทุกคนใหม้ีความรู้  
ความสามารถ  และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  นำไปสู่การยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

(5)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน  มีทักษะทีจ่ำเป็นของโลก 

ศตวรรษที่ 21  สามารถในการแกป้ัญหา  ปรับตัว  สื่อสารและทำงานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมปีระสิทธิผลเพิ่มข้ึน  มีนิสัย

ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯผู้เรียนมทีักษะทีจ่ำเป็นในสงัคมความรู้  ประกอบด้วยทักษะ

การคิด  วิเคราะห์  ทักษะการเลือกสรรและประมวลข่าวสารที่มีอยู่  สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเศรษฐกิจใหม่ได้อย่างมี

คุณภาพ 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 

       - แนวทางการพัฒนา   เปลี่ยนโฉมบทบาท  “ครู”  ใหเ้ป็นครูยุคใหม่ 

       - เป้าหมายแผนย่อย   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้  

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21    สามารถเข้าถึงการเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิตดีข้ึน 

       - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่

เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้  และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับช้ันเรียนทีส่อดคล้องกับ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   ตรงตามความต้องการและบรบิทของสถานศึกษา 
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 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

        แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป :  การปฏิรปูการจัดการเรยีนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นปฏิรูป  :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

        เป้าหมาย : ครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 3   ด้านคุณภาพ 

(7) ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีความรู้  มีทกัษะการเรียนรู้และทักษะทีจ่ำเป็นของโลก 
ศตวรรษที่ 21  อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี  มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

(8) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลกัสูตรสมรรถนะ มีทกัษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั  มีการพัฒนา

ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมจีิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนท่ี 2   รายละเอียดโครงการ 

       2.1  หลักการและเหตุผล 
           พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัย โดยกำหนดให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน สามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการ
สอนและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรอบรู้ และใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ดังนั้นครูในยุคปัจจุบัน จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้เป็นผู้รอบรู้และสามารถทำวิจัยได ้
            การวิจัยในช้ันเรียนเป็นนวัตกรรมรปูแบบหนึ่งที่นำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาในช้ันเรยีน ประโยชน์ในการทำ
วิจัยไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน 
ทั้งนี้การพัฒนาการเรียนการสอน ถือว่าเป็นงานหลักของโรงเรียน ที่จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ สิ่งสำคัญที่จะทำให้
การพัฒนาการเรียนการสอนมีคุณภาพ คือ ครูผู้สอนจะต้องรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล และจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารจงึได้จัดโครงการพัฒนาการวิจัยในช้ัน
เรียนนี้ข้ึน เพื่อให้ครูได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และสามารถทำวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของตนเอง ตลอดจนส่งผลให้นักเรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนา แก้ปัญหา การเรียนและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงข้ึน 
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2.2  วัตถุประสงค ์
                 1. เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาและนำผลการวิจัยไปใช้ในการ

พัฒนาการเรียนรู้ในช้ันเรียน  
                2. เพื่อให้ครูมทีักษะและกระบวนการวิจัยเพือ่พัฒนากระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ในช้ันเรียน 
2.3  เป้าหมาย 

                  เชิงปริมาณ 
         1. ครู จำนวน 80 คน ได้รับการพฒันาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา
และนำผลการวิจัยไปใช้ 

        2. ครู จำนวน 80 คน ได้รับการพฒันาให้มทีักษะและกระบวนการวิจัยเพื่อพฒันากระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
             เชิงคุณภาพ 
         1. ครูได้รบัการพฒันาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัการวิจัยทางการศึกษาและนำผลการวิจัยไปใช้ 

        2. ครูได้รับการพัฒนาให้มีทกัษะและกระบวนการวิจัยเพื่อพฒันากระบวนการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู ้

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
                         ผลผลิต (Output) 
            ครูได้รับการพฒันาทักษะและกระบวนการวิจัยเพื่อพฒันากระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้
ในช้ันเรียน   
         ผลลัพธ์ (Outcome) 
                            ครูเข้าใจและสามารถใช้ทักษะการวิจัยในช้ันเรียนไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรบันักเรียนได้ 

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
                ครูเข้าใจและสามารถใช้ทักษะการวิจัยในช้ันเรียนไปพฒันาการจัดการเรียนรูส้ำหรับนักเรียนได้ 

           2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
                  ครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และกระบวนการวิจยัเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาและ
สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ในช้ันเรยีนได้ 
            2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ไดร้ับผลประโยชน ์
            ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนกัเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 
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  2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
ไตรมาสท่ี 
1/2564 

ไตรมาสท่ี 
2/2564 

ไตรมาสท่ี 
3/2564 

ไตรมาสท่ี 
4/2564 

1. ประชุมคณะทำงานวางแผนการ
ดำเนินงานโครงการ 

 20,000   

2. จัดอบรมพัฒนาการวิจัยในช้ันเรียน ครู 
จำนวน 80 คน 

  60,000  

3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการทำวิจัย
ในช้ันเรียน 

  12,000  

4. สรุปผลการดำเนินงานและรายงาน    8,000 
รวมท้ังสิ้น  20,000 72,000 8,000 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรูใ้ห้สอดคล้องในศตวรรษท่ี 21 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน     ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ 

นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก    ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์      ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ 

ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   
             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแลงในศตวรรษที่ 21 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ครูผู้สอนไดร้ับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21  และสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างผูเ้รียนทุกคนใหม้ีความรู้  
ความสามารถ  และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  นำไปสู่การยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
          แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน  มีทักษะทีจ่ำเป็นของโลก 

ศตวรรษที่ 21  สามารถในการแกป้ัญหา  ปรับตัว  สื่อสารและทำงานร่วมกบัผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสิทธิผลเพิ่มข้ึน  มีนิสัย

ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯผู้เรียนมทีักษะทีจ่ำเป็นในสงัคมความรู้  ประกอบด้วยทักษะ

การคิด  วิเคราะห์  ทักษะการเลือกสรรและประมวลข่าวสารที่มีอยู่  สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเศรษฐกิจใหม่ได้อย่างมี

คุณภาพ 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 

       - แนวทางการพัฒนา   เปลี่ยนโฉมบทบาท  “ครู”  ใหเ้ป็นครูยุคใหม่ 

       - เป้าหมายแผนย่อย   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้  

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21    สามารถเข้าถึงการเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิตดีข้ึน 
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       - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่

เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้  และนวัตกรรมในการยกระดบัคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับช้ันเรียนทีส่อดคล้องกับ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   ตรงตามความต้องการและบรบิทของสถานศึกษา 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

        แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป :  การปฏิรปูการจัดการเรยีนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นปฏิรูป  :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

        เป้าหมาย : ครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 3   ด้านคุณภาพ 

                 (1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผูเ้รียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก 

ศตวรรษที่ 21  อย่างครบถ้วน   เป็นคนดี  มีวินัย   มีความรักในสถาบันหลักของชาติ   ยึดมั่นในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

     (2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใหเ้ป็นครูยคุใหม่  มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรฐานสมรรถนะ  มีทกัษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี   มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิลทัล  มีการ

พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทัง้มจีิตวิญญาณความเป็นครู 

สว่นท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

   2.1  หลักการและเหตุผล 

          กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 

2561 -2580) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมติิ เป็นคน

ดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน เป็นต้น จึงได้

กำหนดจุดเน้นทางการศึกษาในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นการจัดการศึกษาเพื่อ

คุณวุฒิ โดยให้จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชงิรุก

และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรยีนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลกัสูตร

ระดับท้องถ่ินและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบท
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พื้นที่ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ 

ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งรัดการ 

ทำงานตามกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ เพื ่อสร้างความเชื ่อมั ่นและผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องในศตวรรษที่ 21  

2.2 วัตถุประสงค์ 

                 1. เพื ่อพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู ้เรียนและเป็นปัจจุบัน

สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของภาครัฐและท้องถ่ิน 

          2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ใช้

ทักษะกระบวนการคิด ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่าน

ช่องทางที่หลากหลายและเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

          3. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  

 2.3  เป้าหมาย 

                  1. สถานศึกษาในสังกัดจำนวน 243 แหง่ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกบัผูเ้รียน และเป็น

ปัจจุบันสอดคล้องกบันโยบายการจัดการศึกษาของภาครัฐและท้องถ่ิน 

                  2. ครูผู้สอนในโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 40 โรงเรียน จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 

Active Learning  ใช้ทักษะกระบวนการคิด เน้นใหผู้้เรียนมทีักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านสื่อการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานผ่านช่องทางที่หลากหลายและเกิดชุมชนแหง่การเรียนรู้ 

                 3. โรงเรียน จำนวน 19 โรงเรียน มกีารดำเนินงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และ

การบริหารจัดการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง

รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

                           ผลผลิต (Output) 

           1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาหรือปรบัปรุงให้เหมาะสม 

                2. ร้อยละ ของครูผูส้อนมทีักษะในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ใช้ทกัษะ
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กระบวนการคิด ที่เน้นใหผู้เ้รียนมทีักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านช่องทางที่

หลากหลายและเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู ้

    3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายมกีารมีการดำเนินงานสถานศึกษาแบบอย่าง

การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง และน้อมนำพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  

             ผลลัพธ์ (Outcome) 

    1. สถานศึกษาในสังกัดมีการพฒันาหรือปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ง  

สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2. ครูผู้สอนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ใช้ทกัษะกระบวนการคิด  

ที่เน้นใหผู้้เรียนมทีักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย 

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ 

     3. มีสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง และนอ้มนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัต ิ

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

                        เชิงปริมาณ 

               1. สถานศึกษาในสงักัด จำนวน 243 โรงเรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่พฒันาหรือปรับปรงุทีเ่หมาะสม 

          2. ครูผู้สอนร้อยละ 80 ของโรงเรียนกลุม่เป้าหมาย มทีักษะในการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning  ใช้ทักษะกระบวนการคิด ที่เน้นให้ผูเ้รียนมีทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ผ่านสื่อการเรียนรู้แบบ

ผสมผสานผ่านช่องทางที่หลากหลายและเกิดชุมชนแหง่การเรียนรู้ 

          3. โรงเรียน จำนวน 19 โรงเรียน มีการดำเนินงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และ

การบริหารจัดการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ 

ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัต ิ

       เชิงคุณภาพ 

        1. สถานศึกษาในสังกัดมีการพฒันาหรือปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ง  

สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ครูผู้สอนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ใช้ทักษะกระบวนการคิด    ที่เน้นให้ผูเ้รียนมีทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านช่องทางที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของ

ผู้เรียนได้อย่างเตม็ศักยภาพและมีคุณภาพ 
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            3. สถานศึกษาเป็นแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง และนอ้มนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  

2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

      1. สถานศึกษาในสังกัดมหีลักสูตรสถานศึกษาสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

     2. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ใช้ทักษะกระบวนการคิดที่เน้นให้ผูเ้รียนมีทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย ตอบสนองความต้องการของ

ผู้เรียนได้อย่างเตม็ศักยภาพและมีคุณภาพ 

     3. มีสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบรหิารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัต ิ

2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

1. การพัฒนา ปรับปรงุหลักสูตรสถานศึกษา 

1.1ประชุมคณะทำงานวางแผนการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการและการติดตามการพัฒนาหลกัสูตร 

โดยศึกษานิเทศก์ จำนวน 19 คน จำนวน 1 วัน 

  - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครือ่งดื่ม 

คนละ 180 บาท (19x180x1) 

-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร 

1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาหลักสูตร 

โรงเรียนแกนนำ เครือข่ายละ 3 โรงเรียน 

(ผอ.รร.และครูวิชาการโรงเรียนๆ ละ 2 คนและ

คณะศึกษานิเทศก์ รวม 133คน จำนวน 2 วัน) 

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

คนละ 180 บาท (133x180x2) 

  

 

 

 

 

3,420 

7,280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,880 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 
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2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ (ต่อ) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

1.3 ขยายผลการพฒันาหลักสูตรลงสู่

สถานศึกษาในเครือข่าย 

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขยายผลลงสู่สถานศึกษาในเครอืข่ายๆละ 

2,000 บาท (19x2,000) 

1.4 สรุปผลการพฒันา การนำหลกัสูตรไปใช้

และการประเมินผลการใช้หลักสูตร โดย

ศึกษานิเทศก์ จำนวน 19 คน จำนวน 1 วัน  

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

คนละ 180 บาท(19x180x1) 

  

 

 

 

38,000 

 

 

3,420 

   

 

 

 

 

 

 

100,000 

2. การพัฒนาครผููส้อนใหจ้ัดการเรียนรู้แบบ 

Active Learning ใช้ทักษะกระบวนการคิดที่

เน้นให้ผูเ้รยีนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 ผ่านสือ่การเรียนรู้แบบผสมผสานผ่าน

ช่องทางทีห่ลากหลาย  

1.1ประชุมคณะทำงาน/วิทยากรวางแผนการ

พัฒนาครู โดยศึกษานิเทศก์และวิทยากร 

จำนวน 25 คน จำนวน 1 วัน 

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

คนละ 180 บาท(25x180x1) 

-ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,500 

8,480 

  80,000  

 



77 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ (ต่อ) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

  2.2 อบรมเชิงปฏิบัตกิารพฒันาครู โรงเรียน

เป้าหมาย จำนวน 50 โรงเรียนๆ ละ 2 คน 

และคณะทำงาน วิทยากร 25 คน  

รวม 125 คน จำนวน 2 วัน) 

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

คนละ 180 บาท  (125x180x2) 

-ค่าวิทยากร 6 คนๆละ 600 บาท 

-ค่าพาหนะเดินทางสำหรับวิทยากร 

2.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้/นำเสนอผลงานของ

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 50 โรงเรียนๆละ 1 

คน และศึกษานิเทศก์ 19 คน 

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

คนละ 180 บาท(69x180x1) 

3.การพฒันาสถานศึกษาสถานศึกษาใหเ้ป็น

แบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบรหิาร

จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัต ิ

มีกลุม่เป้าหมายเครือข่ายละ 1 โรงเรียน 

     3.1 ประกวด แข่งขัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ถอดบทเรียนสถานศึกษาเป็นแบบอย่างการ

จัดการเรียนรู้และการบรหิารจัดการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

  

 

 

 

 

45,000 

3,600 

6,000 

 

 

 

 

12,420 
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2.8  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ (ต่อ) 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

   - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม

ในการประชุมคณะทำงาน จำนวน 19 คนๆละ 

180 บาท (19x180x1) 

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม

ผู้เข้าร่วม ในการประกวด แข่งขัน แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ถอดบทเรียน จำนวน 90คนๆ ละ 180 

บาท (90 x 180x1) 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

3,420 

 

 

 

16,200 

 

380 

 20,000 

รวมท้ังสิ้น  180,000 20,000  200,000 
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โครงการ การพัฒนาคณุภาพการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มนเิทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอดิศร  ก้อนคำ   ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ 
   นายจีรศักดิ์  ยาโน     ตำแหน่งศึกษานิเทศก ์
ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   
             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแลงในศตวรรษที่ 21 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ทีจ่ำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21  สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  กระบวนการทางวิศวกรรม  และคณิตศาสตร์  ไปใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

(6)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน  มีทักษะทีจ่ำเป็นของโลก 

ศตวรรษที่ 21  สามารถในการแกป้ัญหา  ปรับตัว  สื่อสารและทำงานร่วมกบัผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสิทธิผลเพิ่มข้ึน  มีนิสัย

ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ครูผูส้อนด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  

รวมทั้งนกัเรียนในสังกัดมีทกัษะการเรียนรู้ทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21  และสอดคล้องตามแนวทางสะเต็มศึกษา  (STEM  

Education) 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 

       - แนวทางการพัฒนา   เปลี่ยนโฉมบทบาท  “ครู”  ใหเ้ป็นครูยุคใหม่ 

       - เป้าหมายแผนย่อย   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้  

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
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       - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี  สามารถบรูณาการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรยีนตามแนวทางสะเต็มศึกษา  (STEM  Education)  ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ   ตรงตามจุดเน้นยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

        แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป :  การปฏิรปูการจัดการเรยีนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นปฏิรูป  :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

        เป้าหมาย : ครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 3   ด้านคุณภาพ 

  แนวทางการดำเนินการ  : 
(3) ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีความรู้  มีทกัษะการเรียนรู้และทักษะทีจ่ำเป็นของโลกใน 

ศตวรรษที่ 21  อย่างครบถ้วน   เป็นคนดี  มีวินัย   มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครองในระบอบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

(4)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเ้ป็นครูยุคใหม่   มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลกัสูตรสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัตหิน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล  มีการ

พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทัง้มจีิตวิญญาณความเป็นครู 

สว่นท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

      2.1  หลักการและเหตุผล 

           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการ

ศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  

กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้รยีนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และในมาตรา23(2) 

เน้นการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้ความสำคัญของการบูรณาการความรู้คุณธรรม 

กระบวนการเรียนรู ้ตามความเหมาะสมของ ระดับการศึกษาโดยเฉพาะความรู ้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน สอดคล้องกับในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องมทีักษะหลกัๆ 
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3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อต่าง ๆ และ

เทคโนโลยี เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมที่จะดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างประสบความสำเร็จได้ในอนาคต  

สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะเหล่านี้สามารถทำได้โดยผสมผสานบูรณาการควบคู่ไปกับการ

เรียนรู้ด้านเนื้อหาและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยสถานศึกษาจำเป็นต้องเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นการพัฒนาคิด แก้ปัญหา และเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของตนเองตั้งแต่

เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้   ตลอดจนมีการวัดและประเมินผลโดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริงและ

นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง   

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะของผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้ึนเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป 

2.2 วัตถุประสงค ์

       1. เพื่อให้ครสูามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีส่่งเสริมให้เกิดการพฒันาทักษะพื้นฐาน

ในศตวรรษที่ 21 ได ้     

      2. เพื่อให้ครสูามารถใช้หรือพฒันาสื่อการเรียนรู้  เทคโนโลยี  มัลติมเีดียในการจัดการเรยีน 

เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได ้

     3. เพื่อให้ครูสามารถประเมนิผลการใช้สื่อการเรียนรู้ และเผยแพร่สู่ชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพได้ 

 2.3  เป้าหมาย 

        1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร้อยละ 100 ที่ได้เข้ารับการอบรมจัดการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีส่่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาทักษะพื้นฐานในศตวรรษที่ 21     

       2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80 ที่ได้เข้ารับการ 

อบรมใช้หรือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี มลัติมเีดียในการจัดการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       3. ครผูู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 สามารถ

ประเมินผลการใช้สื่อการเรียนรู้ และเผยแพร่สู่ชุมชนแหง่การเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

                 ผลผลิต (Output) 

          1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทีส่่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาทักษะพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 

      2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถใช้หรือพัฒนาสื่อการเรียนรู้  
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เทคโนโลยี มัลติมเีดียในการจัดการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

                3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีามารถประเมินผลการใช้สื่อการเรียนรู้ และ

เผยแพร่สู่ชุมชนแหง่การเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ 

       ผลลัพธ์ (Outcome) 

                 1. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สงูข้ึน 

          2. ผู้เรียนได้รับการพฒันาทักษะพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

                เชิงปริมาณ 

        1. ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร้อยละ 100 ที่ได้เข้ารับการ 

อบรมจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่สง่เสรมิใหเ้กิดการพฒันาทักษะพื้นฐานในศตวรรษที่ 21     

         2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80 ที่ได้เข้ารับการ 

อบรมใช้หรือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี มลัติมเีดียในการจัดการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

          3. ครูผู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 

สามารถประเมินผลการใช้สื่อการเรียนรู้ และเผยแพร่สู่ชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ 

                   เชิงคุณภาพ 

         1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถจัดการเรียนรู ้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีส่่งเสริมให้เกิดการพฒันาทกัษะพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 

         2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถใช้หรือพัฒนาสื่อการ 

เรียนรู้ เทคโนโลยี มัลตมิีเดียในการจัดการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

         3.  ครผูู้สอนกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีามารถประเมินผลการใช้สือ่ 

การเรียนรู้  และเผยแพร่สู่ชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ 

2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

                 1. ครูสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีส่ง่เสริมให้เกิดการพฒันาทกัษะพื้นฐานใน

ศตวรรษที่ 21 ได ้     

        2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถใช้หรือพัฒนาสื่อการ 

เรียนรู้ เทคโนโลยี มัลตมิีเดียในการจัดการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

       3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีามารถประเมินผลการใช้สือ่การ 

เรียนรู้ และเผยแพร่สู่ชุมชนแหง่การเรียนรู้เชิงวิชาชีพได ้
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2.7  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

1. ประชุมวางแผน/แตง่ตั้งคณะทำงาน 

-ค่าอาหาร 1 มื้อ 25 คน คนละ120 บาท 

-อาหารว่าง 2 มื้อ 25 คน คนละ 30 บาท  

-  

3,000 

1,500 

- -  

 

4,500 

2. จัดอบรมพัฒนาครูผูส้อนการจัดการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

-ค่าวิทยากร 

-ค่าอาหาร 2 มื้อ 243 คน คนละ120 บาท 

-อาหารว่าง 4มื้อ 243 คน คนละ 30 บาท 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

4,000 

58,320 

29,160 

- 

 

 

 

 

 

 

91,480 

3.จัดสรรให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

53 โรงเรียน ผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ 

วิทยาการคำนวณและCoding 

- - 1,000,000 - 1,000,000 

4.นิเทศติดตามประเมินผล - - - 4,020 4,020 

รวมท้ังสิ้น - 4,500 1,095,500 - 1,100,000 
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โครงการ การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นผู้คัดกรองและพ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มนเิทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์  ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ 
ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   
             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแลงในศตวรรษที่ 21 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ครูผู้สอนไดร้ับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดค้อแงกบัทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  และสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างผูเ้รียนทุกคนใหม้ีความรู้  
ความสามารถ  และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  นำไปสู่การยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

(7)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน  มีทักษะทีจ่ำเป็นของโลก 

ศตวรรษที่ 21  สามารถในการแกป้ัญหา  ปรับตัว  สื่อสารและทำงานร่วมกบัผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสิทธิผลเพิ่มข้ึน  มีนิสัย

ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯผู้เรียนมทีักษะทีจ่ำเป็นในสงัคมความรู้  ประกอบด้วยทักษะ

การคิด  วิเคราะห์  ทักษะการเลือกสรรและประมวลข่าวสารที่มีอยู่  สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเศรษฐกิจใหม่ได้อย่างมี

คุณภาพ 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 

       - แนวทางการพัฒนา   เปลี่ยนโฉมบทบาท  “ครู”  ใหเ้ป็นครูยุคใหม่ 

       - เป้าหมายแผนย่อย   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้  

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21    สามารถเข้าถึงการเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิตดีข้ึน 
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       - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่

เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้  และนวัตกรรมในการยกระดบัคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับช้ันเรียนทีส่อดคล้องกับ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   ตรงตามความต้องการและบรบิทของสถานศึกษา 

 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

        แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป :  การปฏิรปูการจัดการเรยีนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นปฏิรูป  :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

        เป้าหมาย : ครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 3   ด้านคุณภาพ 

(2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีความรู้  มีทกัษะการเรียนรู้และทักษะทีจ่ำเป็นของโลก 
ศตวรรษที่ 21  อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี  มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

(3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลกัสูตรสมรรถนะ มีทกัษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  มคีวามรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล มีการพัฒนา

ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมจีิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนท่ี 2   รายละเอียดโครงการ 

2.1 หลักการและเหตผุล 
              ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต  

โดยมีทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนที่สำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติให้ไปสู่เป้าหมาย

การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และที่สำคัญโครงสร้างประชากรกำลังเปลี่ยนไปสู่สังคมสูงวัย อัตราการเจริญพันธ์ุลดลง

อย่างต่อเนื่อง ประชากรกลุ่มวัยต่างๆ มีปัญหาส่งผลต่อความท้าทายที่จะพัฒนาบุคลากรในชาติ การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์อย่างเป็นระบบ การยกระดับคุณภาพคนในทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยเพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง มีคุณภาพ

พร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติไปข้างหน้าอย่างเต็มศักยภาพ  ซึ่งคนไทยในอนาคตต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 

สติปัญญา มีศักยภาพดีรอบด้าน และมีสุขภาวะดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น มีความ
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มัธยัสถ์ อดออม มีวินัย รักษาศีลธรรม  มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  สามารถใช้ภาษาได้ดี มี

ทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  รวมทั้งอนุรักษ์ภาษาถิ่น มีนิสัยรกการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง 

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง เป็นนวัตกร นักคิด นักพัฒนา 

ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และมีสัมมาอาชีพตามความถนัดของตน การพัฒนาการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี

ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิ

ภาพากรบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพื้นฐานการเรียนรู ้โดยใช้ดิจิทัล

แพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  อีกทั้งยังให้ความสำคัญกบัการ

พัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มศักยภาพ การสร้างเสรมิศักยภาพของผู้มคีวามสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการ

ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยมีทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเสริมสรา้งทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยความสำคัญ

ในการพัฒนาบุคลากรในชาติ กลุ่มเด็กที่เกิดความพิการและความต้องการพิเศษ มีจำนวนมากข้ึน กระทรวงศึกษาธิการ

จึงมีการจัดให้มีการคัดกรองเด็กพิเศษ โดยใช้บุคคลกรครูประจำการ ประสานงานร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ในแต่ละ

จังหวัด และมีการจัดให้มีพี่เลี้ยงเด็กพิการ ในสถานศึกษา ตามกรอบอัตรากำลัง ซึ่งในแต่ละปี สพป.มุกดาหาร มีความ

จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรกลุ่มดังกล่าว เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินงานของภายรัฐ อย่างเร่ งด่วน จึงจำเป็นต้อง 

อบรม พัฒนา บุคลากรดังกล่าวให้มีความรู้ความสามารถทันการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ครั้งนี้ สพป .มุกดาหาร 

ว่างเว้นการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว รวม 3 ปีงบประมาณ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องพัฒนาบุคลากรดังกล่าว 

2.2  วัตถุประสงค์    
1. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้คัดกรองเดก็พิเศษเรียนร่วม               

                   2. พัฒนาพี่เลี้ยงเด็กพกิาร ที่ได้ประจำการในสถานศึกษา สพป.มุกดาหาร   
         2.3  ผลผลิต (Output)    
                1. โรงเรียนส่งผูบ้รหิารและครเูข้ารับการพฒันาเป็นผู้คัดกรองเด็กพิเศษ โรงเรียนละ 1 คน  

                2.  พี่เลี้ยงเด็กพกิาร ประจำการปัจจุบันและคาดว่าจะผ่านการจัดสรร ประมาณ 100 คน  

                3.  บุคคลาการทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการศึกษาเด็กพกิารเรียนร่วม ตาม

บริบทและความจำเป็นพื้นฐาน   

 2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ           

                ผลผลิต (Output)   

                 โรงเรียนมีผูบ้รหิารและครู ผ่านการพฒันาเปน็ผู้คัดกรองเด็กพิการ พีล่ี้ยงเด็กพิการ มีความรู้พื้นฐาน

จำเป็นในการดูแลและพฒันาเด็กพิการเรียนร่วม  
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                 ผลลัพธ์ (Outcome) 

                  เชิงปริมาณ   

                        1. พฒันาครู ผูบ้รหิาร เป็นผู้คัดกรองเดก็พิการ จำนวน 486 คน    

                        2. พี่เลี้ยงเดก็พิการ จำนวน 100 คน     

   

                                เชิงคุณภาพ    

1. ครู ผูบ้รหิาร เป็นผู้คัดกรองเด็กพกิาร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ   

2.  พีเ่ลี้ยงเดก็พิการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ   

        2.5  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ           

              1. โรงเรียนมผีู้คัดกรองเด็กพิการเรียนร่วม ครบทุกโรงเรียน            

              2. พีเ่ลี้ยงเด็กพิการ มีความรู้ความสามารถในการดูแลเดก็พิการเรียนร่วม   

2.6 แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

1. ประชุมวางแผน/แตง่ตั้งคณะทำงาน 

-ค่าอาหาร 1 มื้อ 25 คน คนละ120 บาท 

-อาหารว่าง 2 มื้อ 25 คน คนละ 30 บาท  

-  

3,000 

1,500 

- -  

 

4,500 

2. จัดอบรมพัฒนาครูผูส้อนการจัดการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

-ค่าวิทยากร 

-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 500 คน คนละ

120 บาท 

-อาหารว่าง 2มื้อ 500 คน คนละ 30 บาท 

-ค่าถ่ายเอกสาร 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

3,600 

 

60,000 

30,000 

1,900 

  

 

 

 

 

91,080 

รวมท้ังสิ้น - 4,500 95,500  100,000 

 



88 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

โครงการ พัฒนาพหุปัญญาผา่นกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการและศลิปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2564  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มนเิทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพเิศษ 

   นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพเิศษ 

ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   
             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การตระหนักถึงพหุปญัญาของมนษุย์ที่หลากหลาย 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  พัฒนาผู้เรียนและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542  หมวด4 มาตรา 27  ที่
กำหนดใหส้ถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีหน้าที่พัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นไทย   ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  การ
ดำรงชีวิต  และการประกอบอาชิ  ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปญัหาของชุมชนและสังคม
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

(8)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย คนไทยได้รับการพฒันาเตม็ตามศักยภาพ   ตามความถนัด  และความสามารถของ 

พหุปญัญาดีข้ึน 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯผู้เรียนมทีักษะทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21  และมี

ความสามารถทีเ่ป็นเลิศด้านวิชาการ   วิชาชีพสุนทรียภาพด้านดนตรี  นาฎศิลป์   กีฬา   ศิลปะการแสดง  และ

สิ่งประดิษฐ ์

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การตระหนักถึงพหปุัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

       - แนวทางการพัฒนา   พัฒนาและส่งเสริมพหุปญัญา 

       - เป้าหมายแผนย่อย   ประเทศไทยมีระบบข้อมูล  เพื่อการสง่เสรมิการพัฒนาศักยภาพตามพหุ

ปัญญา  เพื่อประโยชน์ในการพฒันาและการส่งต่อการพฒันาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มข้ึน 
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       - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ  นักเรียนได้แสดงความสามารถทีเ่ป็นเลิศ

ด้านวิชาการ  วิชาชีพสุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์   กีฬา  ศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ์เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา   ระดับภูมิภาค   และระดับประเทศ 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

        แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป :  การปฏิรปูการจัดการเรยีนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นปฏิรูป :   การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน  และการประเมินเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรสมรรถนะ 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

        เป้าหมาย : คนทกุช่วงวัยมีทักษะ  ความรู้ความสามารถ  และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 3   ด้านคุณภาพ 

(1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีความรู้  มีทกัษะการเรียนรู้และทักษะทีจ่ำเป็นของโลก 
ศตวรรษที่ 21  อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี  มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

(2) ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ  ที่เน้นการพฒันาสมรรถนะหลักทีจ่ำเป็นในแต่ละระดับ    
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดลุทุกด้านส่งเสริมการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปญัญา   พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

ส่วนท่ี 2  รายละเอียดโครงการ 

     2.1  หลักการและเหตผุล 

                ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปใน

อนาคต โดยมีทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนที่สำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิตใิห้ไปสู่

เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และที่สำคัญโครงสร้างประชากรกำลังเปลี่ยนไปสู่สังคมสูงวัย อัตราการเจริญ

พันธุ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ประชากรกลุ่มวัยต่าง ๆ  มีปัญหาส่งผลต่อความท้าทายที่จะพัฒนา อาทิ ภาวะนาการในเด็ก

ปฐมวัย ความสามารถทางเชาว์ปัญญา ความลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น ผลิตภาพแรงงานต่ำในกลุ่มวัยแรงงานและ
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ปัญหาสุขภาพในกลุ่มผู้สูงวัย การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ การยกระดับคุณภาพคนใน

ทุกติและทุกช่วงวัยเพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง มีคุณภาพพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติไปข้างหน้าอย่างเตม็

ศักยภาพ  ซึ่งคนไทยในอนาคตต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีศักยภาพดีรอบด้าน และมีสุขภาวะดีในทุกช่วง

วัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น มีความมัธยัสถ์ อดออม มีวินัย รักษาศีลธรรม  มีหลักคิดที่ถูกต้อง มี

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  สามารถใช้ภาษาได้ดี มีทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  รวมทั้ง

อนุรักษ์ภาษาถ่ิน มีนิสัยรกการเรียนรู ้และการพฒันาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสงูเป็น

นักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง เป็นนวัตกร นักคิด นักพัฒนา ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และมีสัมมาอาชีพตาม

ความถนัดของตน 

  การพัฒนาการเรียนรู้มุ่งเน้นใหผู้้เรียนมทีักษะการเรียนรู้และมีใจใฝเ่รียนรู้ตลอดเวลา มกีารออกแบบการ

เรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสทิธิภาพากรบรหิารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต การวางพื้นฐานการเรียนรู้โดยใช้ดิจทิัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพือ่เป็นเลิศทางวิชาการระดับ

นานาชาติ  อีกทั้งยังให้ความสำคัญกบัการพัฒนาคนไทยตามพหปุัญญาให้เต็มศักยภาพ การสร้างเสริมศักยภาพของผู้มี

ความสามารถพเิศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพไดอ้ย่างมั่นคง โดยมทีิศทางการพัฒนาการเรียนรู้เพือ่

เสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21  

 ด้วยความสำคัญในการพัฒนาพหปุัญญาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยการพฒันาผูเ้รียน

ตามความถนัดและความสามารถอันได้แก่ ด้านภาษา ตรรกะ คณิตศาสตร์ ทัศน มิติด้านดนตรี กีฬา การเคลื่อนไหว

ของร่างกาย การจัดการตนเองและมนุษยสัมพันธ์ เพื่อให้เปน็คนไทยที่มีทักษะข้ันสูง เป็นนวัตกร เป็นนักคิด เป็น

ผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ จึงได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างพฒันาการพหปุัญญา     ปีการศึกษา 2564 โดย

ใช้กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

2.2  วัตถุประสงค ์

        1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

                  2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ใหผู้้เรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้และมีใจใฝเ่รียนรู้ตลอดเวลา 

  2.3  เป้าหมาย 

        1. โรงเรียนคัดกรองนักเรียนและพฒันาผู้มีความสามารถพิเศษร้อยละ 10 ของนักเรียนในโรงเรียน 

        2.  นิเทศ ติตาม ตรวจสอบประเมินการดำเนินงานด้านการพัฒนาผูเ้รียนโดยเน้นพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียนที่มีความสามารถพเิศษตามพหปุัญญา 

        3.  จัดเวทปีระกวดและแข่งขันความสามารถนักเรียน ตามหพุปัญญาโดยใช้กิจกรรมการแข่งขันงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
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2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

                ผลผลิต (Output) 

       โรงเรียนมีการพฒันาผูเ้รียนที่มีความสามารถพิเศษได้รบัการพฒันาศักยภาพตามความถนัดและความ

ต้องการของผูเ้รียน อย่างนอ้ยร้อยละ 10  ของนักเรียนในโรงเรียน 

     ผลลัพธ์ (Outcome) 

      ร้อยละ 10 ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รบัการพัฒนาต่อยอดและส่งเสริม สนบัสนุนให้ได้เรียนรู้

สู่ความเป็นเลิศตามพหปุัญญาที่นักเรียนถนัด 

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

                เชิงปริมาณ 

          1. พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพเิศษตามพหปุัญญา  

          2. จัดเวทปีระกวดและแข่งขันความสามารถของนักเรียน ปีการศึกษา 2564  

        เชิงคุณภาพ 

          1. ร้อยละ 10  ของนักเรียนในสงักัดได้รบัการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความต้องการ 

          2. นักเรียนได้แสดงออกทางความรู้ คามสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา การ

เคลื่อนไหวร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์  และแสดงออกเชิงบูรณาการการเรียนรู้ที่ได้ลงมอืปฏิบัตจิรงิ มี

การสะท้อนคิด ทบทวนไตร่ตรองในทักษะวิชาการ วิชาชีพและทักษะชีวิต  

2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

                 1. โรงเรียนมีการคัดกรองผู้เรียนและพฒันาตามหลกัพหปุัญญา  

                 2. การเรียนรูเ้กิดจากโค้ชที่อำนวยการเรียนรูจ้นผูเ้รียนสามารถแสดงออกถึงศักยภาพทีม่ีอยู่อย่างเต็ม

ศักยภาพ 

2.7  กลุ่มเปา้หมายผู้ได้รบัผลประโยชน ์

                 นักเรียนที่มีความสามารถพเิศษตามพหปุัญญาทุกด้าน 
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2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ      

  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงานระดบัเขตพื้นที่ารศึกษา  

 15 - 19

มีนาคม 64 

   

 1.2  ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินงานระดบัเขตพื้นที่

การศึกษา (ครั้งที่ 1) 

1) อาหารว่าง จำนวน 80คน คน
ละ30 บาท/มื้อ 2 มื้อ  
2) อาหารกลางวัน จำนวน 80 คน 
คนละ 80 บาท/มื้อ  
3) เอกสารประกอบการประชุม 
80 คน คนละ  25บาท 

  

 

 

 

 

 23 เม.ย. 64 

 

 

4,800  
6,400  
2,000  
  

  

  1.3  กำหนดปฏิทินการ

ดำเนินงาน  

  23 เม.ย.64   

1.4  ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินงานระดบัเขตพื้นที่

การศึกษา (ครั้งที่ 2) 

1) อาหารว่าง จำนวน 112 คน 
คนละ30 บาท/มื้อ 2 มื้อ  
2) อาหารกลางวัน จำนวน112คน 
คนละ 80 บาท/มื้อ  
3)  เอกสารประกอบการประชุม
112 คน คนละ 15 บาท 

  

  11- 13  

พ.ค. 64 

 

8,280 
 
11,040 
 
1,680  
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

1.5  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ครั้งที่ 3) 

1) อาหารว่าง จำนวน 112 คน 
คนละ30 บาท/มื้อ 2 มื้อ  
2) อาหารกลางวัน จำนวน112คน 
คนละ 80 บาท/มื้อ  
3)  เอกสารประกอบการประชุม
112 คน คนละ 15 บาท 

 

   

25 มิ.ย.64 

 

8,280 
 
11,040 
 
1,680   

 

 

 

 

 

  1.6  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการ

ประกวดและแข่งขัน 

  
7-25 มิ.ย. 64 

  

  1.7  ประชุมคณะกรรมการตัดสินการ

ประกวดและแข่งขัน 

1) อาหารว่างกรรมการ 
   จำนวน 1234คน คนละ 30 
2) อาหารกรรมการ  
   จำนวน  120 คน คนละ 80  
3) วัสดุอปุกรณ์  

   16-27 

ก.ค. 64 

8,280 
 
11,040 
 
1,680 
 

 

 

  1.8  จัดการประกวดและแข่งขัน 

1) อาหารว่างกรรมการ  
จำนวน 1234คน คนละ30 บาท 
2) อาหารกรรมการ  
จำนวน 822 คน คนละ 70 บาท 
3) อาหารว่างนักเรียน   
จำนวน 7965 คน คนละ 30 บาท 
4) วัสดุอปุกรณ์ 
5) ค่าตอบแทนกรรมการต่างชาติ 

 

 

 

  30 ก.ย. – 

 2 ต.ค. 64    

37,020 
86,380 
233,950  
35,000 
5,000 
397,350 
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แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม 

 
ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

3.  สรปุรายงานโครงการโดยการ  ประชุม

คณะกรรมการประเมินผล  15 คน และส่ง

รายช่ือนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ 

  1) อาหารว่างกรรมการ จำนวน 
15 คน คนละ 2 มื้อ มื้อละ30 
บาท  
2) อาหารกลางวันกรรมการ 
จำนวน  15คน คนละ 80 บาท  
วัสดุอุปกรณ์ 

  

    

 

 

 

 
900  
1,200  
1010 
3110 

 

 

 

 

รวมท้ังสิ้น   82,180 417,820 500,000 
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กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน ปรับปรุง จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 5 ปีและการจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนีรนาท  ห้วยทราย   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

   นายชูกิจ  พาพันธ์ ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

   นายรุ่งเรือง  อาจหาญ ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   
             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลแลพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
  (1) เป้าหมาย ภาครักฐมีวัฒนาการทำงานที่มุง่ผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนร่วม  ตอบสนองความ
ต้องการขอประชาชนได้อย่าสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส 
  (2) ประเด็นยทุธศาสตร์  ภาครัฐบริหารงานแบบบรูณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย  และ
เช่ือมโยงการพฒันาในทุกระดับ  ทุกประเด็น  ทุกภารกิจ   และทุกพื้นที ่
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร  มี
ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการในระดบัพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบและตอ่เนื่อง  ครอบคลมุทั้งด้านบรหิารงานวิชาการ  
บรหิารงบประมาณ  บรหิารงานบุคคลและบรหิารงานทั่วไป 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

(9)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย บริการของรัฐมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรบัขอผู้ใช้บริการ 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯขับเคลือ่นนโยบายสู่การปฏิบัติ  และเพิม่ประสิทธิภาพใน

การดำเนินงานระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา  ให้ครอบคลุมด้านบรหิารงานวิชาการ  บริหารงบประมาณ  บรหิารงานบุคคล  

และบริหารทั่วไป 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การตระหนักถึงพหปุัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

       - แนวทางการพัฒนา    

   (1)  จัดทำงบประมาณตอบสนองตอ่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 



97 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

   (2)  กำหนดใหม้ีการติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิ

ของแผนงาน/โครงการ 

       - เป้าหมายแผนย่อย   หน่วยงานภาครัฐบรรลผุลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

       - การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  โครงการดังกล่าวเป็นการกำหนดแนวทาง

ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  และงบประมาณที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้มีความโปรง่ใส  สามารถตรวจสอบ

และติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาศได้อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

        แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป :  การปฏิรปูการจัดการเรยีนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นปฏิรูป  :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการ 

        เป้าหมาย : โครงสร้าง บทบาท  และระบบการบรหิารจัดการศึกษา  มีความคล่องตัว  ชัดเจน  และ

สามารถตรวจสอบได ้

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 3   ด้านประสิทธิภาพ 

        แนวทางการดำเนินงาน  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลกั

ในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง  ทันสมัย   และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ส่วนท่ี 2  รายละเอียดโครงการ 

                 2.1  หลักการและเหตุผล 

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกาดาหาร  ได้กำหนดแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตาม

แผนไว้ 5 ปี  ซึ่งการดำเนินงานจะต้องวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายชาติ  กระทรวง  กรม และตาม

ความต้องการของพื้นที ่  ซึ ่งในแต่ละปีจะมีการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งของรัฐบาล  กระทรวง  กรม และ

หน่วยงานทางการอื่น ตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพปัจจุบันของพลโลก  และเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการพัฒนา

การศึกษาและใช้ในชีวิตประจำปี  ดังนั้นในทุก  ๆ ปี จึงต้องมีการทบทวน ปรับแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับ
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นโยบายที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด  ทีมีการเปลี่ยนแปลง และความเป็นจริงในปัจจุบันมาก

ยิ่งขึ้น   

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาและการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญที่มีการ

เปลี่ยนแปลง และสภาพการจัดการที่เป็นปัจจุบัน   จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน ปรับปรุง จัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2564  สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นี้ข้ึน 

2.2. วัตถุประสงค ์

        1. เพื่อวางกรอบนโยบายบริหารและจัดการกระบวนการ ทัง้ด้านการวิเคราะห์ จัดทำ ติดตาม 

ปรับปรงุและประเมินผลแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และนำผลการพจิารณาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการ และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  ไปทบทวน / ปรับปรุงแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระยะ 5 ปี  นำไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

         2. เพื่อระดมสมองและสนบัสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปี สง่เสรมิให้มรีะบบธรรมาภิบาลภายในองค์กร และถ่ายทอดแผนให้กบัสถานศึกษา และบุคลากรในสงักัดได้

ทราบ 

           3. เพื่อเป็นการปฏิบัตงิานแบบมีส่วนร่วมเป็นทีม  โดยการมอบหมายให้มกีารกำหนดทิศทางการจัด

การศึกษาร่วมกัน ระหว่างบุคลากรสำนักงานและผูบ้รหิารสถานศึกษา 

          4. เพื่อสร้างบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์ความรัก ความสามัคคี ความสมัพันธ์อันดีภายในองค์กร  

สร้างทัศนคติที่ดีเพือ่ร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

         5. เพื่อนำผลที่ได้ไป ทบทวน ปรับทิศทางการจัดการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน สามารถดำเนินการได้อย่าง

เป็นรปูธรรม 

                  6. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัตริาชการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร 

2.3.  เปา้หมาย 

        เชิงปริมาณ 

        1. บุคลากรที่ร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผอ.สพป.มุกดาหาร  รอง. ผอ.สพป.มุกดาหาร ผอ.กลุ่มทุก

กลุ่ม บุคลากรที่รบัผิดชอบในการวางแผนกลุ่ม  ประธานเครอืข่ายหรือผู้แทน เลขาเครือข่ายฯ ผูบ้รหิารโรงเรียนขนาด

เล็ก  กตปน.และ กรรมการหรืออนุกรรมการในกศจ.จำนวน 30 คน 

        2. โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 70 นำยุทธศาสตร์การพฒันาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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  เชิงคุณภาพ 

           1.นำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและนำสู่การปฏิบัติได้ตาม

สภาพปัญหาของพื้นที ่

            2. โรงเรียนสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสทิธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพด้าน

การศึกษาและการใช้ชีวิตประจำปีอย่างมีความสุข ของนักเรยีน 

  2.4. วิธีการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่  1  การเตรียมการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 

1.1 ประชุมวางแผนดำเนินงาน 

1.2 แต่งตั้งคณะทำงาน 

1.3 ประชุมผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

กันยายน  –     

ตุลาคม 2563 

นางนีรนาท ห้วยทราย 

นายชูกิจ พาพันธ์ 

นายรุ่งเรือง  อาจหาญ 

2 กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการฯ. 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 

2.1 ประชุมระดมความคิดเห็น วางแผนและจัดทำโครงการ 

 

 พฤศจิกายน  2563 

นายประภาส  ไชยมี 

นางนีรนาท ห้วยทราย 

นายชูกิจ พาพันธ์ 

นายรุ่งเรือง  อาจหาญ 

3 กิจกรรมที่ 3 การจัดทำแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

(ปรบัปรุง) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563   ข้ันตอนการดำเนินงาน 

3.1 จัดพิมพ์ร่างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา (ปรับปรงุ) 

3.2 จัดพมิพ์ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.3 นำเสนอ ผอ.สพป.มุกดาหาร เพื่อเสนอแนะ/ปรบัปรุง/

เห็นชอบ  

3.4 เสนอ กศจ. พจิารณาให้ความเห็นชอบ 

 

ธันวาคม  2563 

 

นายประภาส  ไชยมี 

นางนีรนาท ห้วยทราย 

นายชูกิจ พาพันธ์ 

นายรุ่งเรือง  อาจหาญ 

บุคลากรกลุ่มนโยบาย 

และแผน 

4 กิจกรรมที่ 4 การติดตามการดำเนินงานตามโครงการใน

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 

มกราคม 2564 

กันยายน 2564 

นายประภาส  ไชยมี 

นางนีรนาท ห้วยทราย 

นายชูกิจ พาพันธ์ 

นายรุ่งเรือง  อาจหาญ 
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2.5 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่  1 การแต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมวางแผน  

 ค่าใช้จ่าย 

1.1  ค่าเอกสาร,ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ทำแผน 

1.2  ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน 

1.3 ค่าอื่น ๆ  

                                                  รวม  

 

2,000 

7,000 

1,000 

10,000 

กิจกรรมที่  2  การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการฯ  

ค่าใช้จ่าย 

2.1  ค่าถ่ายเอกสาร 

2.2  ค่าอาหารว่าง / เครื่องดื่ม 

2.3 อาหารกลางวัน 

2.4 ค่าอื่น ๆ   

                                               รวม 

 

 

2,000 

5,000 

12,000 

1,000 

20,000 

กิจกรรมที่  3  การติดตามการดำเนินการตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปงีบ ฯ พ.ศ.2564 

ค่าใช้จ่าย 

3.1 ค่าถ่ายเอกสาร 

3.1 อาหารว่าง / เครื่องดืม่ 

3.2 อาหารกลางวัน  

3.2 ค่าอื่น ๆ 

                                              รวม 

 

 

2,000 

2,000 

10,000 

1,000 

15,000 

กิจกรรมที่ 4 รายงานการดำเนนิการตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปงีบฯ พ.ศ.2564 

4.1 ค่าถ่ายเอกสาร 

3.1 อาหารว่าง / เครื่องดืม่ 

3.2 อาหารกลางวัน  

3.2 ค่าอื่น ๆ  

                                                    รวม 

 

2,000 

2,000 

10,000 

1,000 

15,000 
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 2.6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

         ปัจจัยความเสีย่ง 

          1. การดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการจะตอ้งจัดทำให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติ

ราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งจะล่าช้า 

           2. งบประมาณไม่เพียงพอกับโครงการ/กจิกรรม ที่แต่ละกลุ่มและโรงเรียนเสนอ 

          แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

            1.ประสานใหผู้้มสี่วนเกี่ยวข้องศึกษาในรายละเอียดนโยบายด้านการจัดการศึกษาของยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาการศึกษาชาติ  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อจัดทำโครงการ/กจิกรรมให้สอดคล้องตามสภาพของ

พื้นที่  และปรบัเมื่อได้รบัทราบนโยบายและแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ชัดเจน 

             2. ให้ทุกกลุ่มบูรณาการโครงการ/กิจกรรม  ที่มีเปา้หมาย ตัวช้ีวัด เดียวกัน เป็นโครงการเดียวที่เป็น

หลัก และจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน 

2.7 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

สพป.มุกดาหาร  มีแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และแผนปฏิบัต ิ - คำรับรองการปฏิบัตริาชการ 

ราชการ ประจำปีในการบรหิารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสทิธิภาพ ประจำปีของเขตพื้นทีม่ีค่าการ 

 ประเมินในระดับทีสู่งข้ึน 

 -ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ 

 นักเรียนสูงข้ึนร้อยละ 3 

 - ครู ผู้บริหารโรงเรียนมีความพงึ

พอใจ 

ในการบริหารจัดการของเขตพื้นที ่

2.8  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

       1.ได้รับทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ปญัหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานเพื่อพฒันาองค์กรโดยการมสี่วน

ร่วม ในการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis) ของบุคลากรและผูส้่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

        2. บุคลากรทุกระดับได้มสี่วนร่วมในการจัดทำแผนพฒันาคุณภาพการดำเนินงานและการใหบ้ริการใน

ด้าน ต่าง ๆ ของหน่วยงานตามภารกจิ  

      3. มีแผนการดำเนินการ ประจำปงีบประมาณ ๒๕64 ของ สพป.มุกดาหาร โดย บุคลากรมีส่วนร่วมใน

กระบวนการจัดทำแผน  
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       4. บุคลากรมีความรู้ในการแปลงแผนไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัตงิานไปใน

ทิศทาง เดียวกันเพือ่ตอบสนองตอ่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ของเขตพื้นที่การศึกษา 

        5. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระยะ 5 ปี  แผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ  ๒๕64  ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาการศึกษาชาติ   วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ  

และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

          6. สพป.มุกดาหารสามารถบริหารจัดการศึกษาได้สอดคล้องกบันโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เกิดผลการพัฒนาการจัดการศึกษากบัโรงเรียนและเด็กนกัเรยีน 

          7. โรงเรียนและนักเรียน จัดการศึกษาจนได้รบัผลการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทีสู่งข้ึน 
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โครงการปรบัปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสลุักขณา  รักษา   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   
             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลแลพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
  (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนาการทำงานที่มุง่ผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนร่วม  ตอบสนองความ
ต้องการขอประชาชนได้อย่าสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนำ
เทคโนโลยี ดิจิลทัลมาประยุกต์ใช้ 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร 
และสถานศึกษาในสงักัด  มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลทีม่ีความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าอง ๆ 
นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมลูขนาดใหญ่  เพื่อการพฒันานโยบายและการให้บริการภาครัฐ  มีการนำ
เทคโนโลยีดิจิทลัมาประยุกต์ใช้ในการใหบ้รกิารสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ  เพื่อให้สามารถติดต่อราชการได้
โดยง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส  เสียค่าใช้จ่ายน้อย  และตรวจสอบได ้
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย ภาครัฐมีการดำเนินการทีม่ีประสทิธิภาพด้านการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯมีระบบการบรหิารจัดการข้อมูลที่มีความเช่ือมโยงระหว่าง

หน่วยงานและแหลง่ข้อมลูต่างๆ  นำไปสูก่ารวิเคราะห์การจดัการข้อมลูขนาดใหญ่   เพื่อการพัฒนานโยบายและและ

การใหบ้ริการภาครัฐ  มีการนำเทคโนโลยีดิจทิัลมาประยุกต์ใช้ในการบรกิารสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ   

เพื่อใหส้ามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส  เสียค่าใช้จ่ายน้อย  และตรวจสอบได้ 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริหารงานภาครฐั 



104 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

       - แนวทางการพัฒนา  การพฒันาระบบฐานข้อมูลภาครฐัและการนำเทคโนโลยีดิจิทลัมา

ประยุกต์ใช้ให้วิธีการทำงานของหน่วยงานราชการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

      - เป้าหมายแผนย่อย   หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

      - การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ  เพื่อประโยชน์ในการบริหารการตัดสินใสและ

การบริการที่เป็นเลิศรวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าถึงข้อมลูภาครัฐและการนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้วิธีการทำงานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

        แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 7  :  การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทลั 

        ประเด็นการปฏิรปูที่ 7.1   :  การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทลัผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจทิัล

แห่งชาติ  ( Digital  Learning   Reform : National   Digital Learning Platform (NDLP)   

        ประเด็นการปฏิรปูที่ 7.2 : ระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อการศึกษา  (Big  data  for  Education)    

        ประเด็นการปฏิรปูที่ 7.3  : การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจทิัล (Digital  Citizenship)  ในด้านความ

ฉลาดรู้ดิจทิัล  (digital  Literacy)  ความฉลากรู้สารสนเทศ  ( Information  Literacy)  ความฉลาดรู้สื่อ   (media  

Literacy)  เพื่อการรู้วิธีการเรียนรู้  (:earning  how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่

สะท้อนการรู้กติกา  มารยาท   จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สือ่และการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

        เป้าหมาย : การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษาสำหรบัคนทุกช่วงวัย 

         เป้าหมาย :  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม  ถูกำต้อง  เป็นปจัจบุัน  

เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา   การติดตามประเมิน  และรายงานผล 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 3   ด้านประสิทธิภาพ 

        แนวทางการดำเนินงาน  :  พฒันาระบบบรหิารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  มีนวัตกรรมเป็นกลไก 

ในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง  ทันสมัย   และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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ส่วนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

   2.1 หลักการและเหตุผล 

       ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Network System and Information technology) เข้า
มามีบทบาทต่อการทำงานและชีวิตประจำวันมากขึ ้น ไม่ว่าจะใช้ในการแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสาร การติดต่อ  
ประสานงาน การรับรู้ถึงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ และอื่นๆ อีกมากมายโดยมีเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย มาก
ขึ ้น ทำให้มีความสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น องค์กรที ่มีระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มี
ประสิทธิภาพย่อมมีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันเพราะการทำงานของบุคคลากรมีความสะดวก รวดเร็วและสามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดีกว่าองค์กรที่ขาดเทคโนโลยีเหล่านี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการทำงานของ
บุคคลกรในสำนักงาน การบริการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ
โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ตลอดจนการให้บริการแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ผู้มาใช้บริการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อศึกษาหาความรู้
เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีบุคลากรในสำนักงานเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ มี
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เชื่อมโยมอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นจำนวนมาก ทั้งระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network: 
LAN) เป็นระบบเก่า และระบบไร้สาย อุปกรณ์บางอย่างไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สามารถพัฒนาเป็นระบบที่ทันสมัยได้  

2.2 วัตถุประสงค ์

       1. เพื่อปรบัปรุงระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ภายในสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

      2. เพื่อพัฒนาระบบเครอืข่ายภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร ให้สามารถ

รองรับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 

      3. เพื่อให้บริการ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระหว่างสำนกังานเขตพืน้ที่การศึกษากบัโรงเรียนในสงักัด รวดเร็วและเตม็ประสิทธิภาพ 

2.3  เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  

1. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ไมร่องรบัระบบออก และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ทีร่องรบัเทคโนโลยปีัจจุบัน 

  2. ติดตั้งระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network: LAN) ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ครบทกุกลุ่ม  

     เชิงคุณภาพ 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตภายใน สำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ของสำนักงานเขตการศึกษาให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ การใช้งานระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว รองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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          2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

        ผลผลิต (Output) 

        ร้อยละความสำเรจ็ในการพฒันาปรับปรงุและพฒันาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

                ผลลัพธ์ (Outcome) 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตภายใน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ใช้งานได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ และการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว รองรับความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดข้ึนในอนาคต 

2.5   ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

        เชิงปริมาณ 

                  บุคลากรในสำนกังานเขต และผู้ใช้บริการมคีวามพงึพอใจในการรบับริการ อนิเทอรเ์น็ต จำนวน 100 คน 

          เชิงคุณภาพ 

                 บคุลากรในสำนักงานเขต และผู้ใช้บริการอินเทอรเ์น็ต ใช้งานได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

        ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถใช้งานได้เต็มประสทิธิภาพ สืบค้น 

ดาวโหลดข้อมลูข่าวสารผา่นอินเทอร์เน็ต ไดอ้ย่างรวดเร็ว และรองรบักบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมยั 

         2.7 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

   แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม) 
แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

1. ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ออกแบบระบบความคุ้มค่าและการลงทุน      

2. วางแผน การวางระบบ และคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ทีต่้อง

จัดซื้อและข้ันตอนการดำเนินการ (TOR) 

 10,000    

3. จัดซื้อจัดจ้างตามระบบพสัด ุ   100,000   

4. ดำเนินการติดตั้ง กำดับ ดูแล   80,000   

5. ประเมินผล/รายวานผล/ปรบัปรงุประสทิธิภาพ การใช้งานระบบ   10,000  200,000 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านกฎหมายและระเบียบเกีย่วกับการปฏิบัติ

ราชการ และการรักษาวินยัประจำปี 2564 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มกฎหมายและนิติการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิชาติ  เสียงล้ำ    ตำแหน่ง   นิติกร 
   นายพิศาล   แก้วสะพาน    ตำแหน่ง  นิติกร 
ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   
             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
           (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ส่งเสริมและพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสถิติการกระทำผิดวินัยลดน้อยลง  
    1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
                    (1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแมบ่ทฯ 

-เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน  มีทักษะทีจ่ำเป็น 

ของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถในการแกป้ัญหา  ปรับตัว  สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  

มีนิสัยใฝเ่รียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ

ข้าราชการครูและบุคลากรทากงารศึกษาในสังกัดให้มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบักฎหมาย  อุทธรณ์ และวินัย

ข้าราชการครู  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองคดปีกครอง  ความรับผิดทางละเมิด 

  (2) แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

       - แนวทางการพัฒนา   การปรบัเปลี่ยนระบบการเรียนรูส้ำหรับศตวรรษที่ 21 

       - เป้าหมายแผนย่อย   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้  

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21    สามารถเข้าถึงการเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิตดีข้ึน                         

                - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาโดยเฉพาะผู้อำนวยการโรงเรียนทีม่ีหน้าทีส่่งเสริม และพัฒนาใหผู้้อยู่ใต้บงัคับบัญชามีวินัย  และสามารถ

ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บงัคับบัญชาได้  กรณีอันมีมลูที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย 



108 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

        แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป :  การปฏิรปูกลไกและระบบการผลิต  คัดกรองและพฒันาผูป้ระกอบ

วิชาชีพครูและอาจารย ์

        ประเด็นปฏิรูป  :  การพัฒนาผู้บรหิารสถานศึกษา  เพื่อยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

        เป้าหมาย : คนทกุช่วงวัยมีทักษะ  ความรู้ความสามารถ  และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ

มาตรฐานวิชาชีพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 3   ด้านคุณภาพ 

  แนวทางการดำเนินการ  :  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาในการ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ   มีทักษะในการปฏิบัตหิน้ที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทลั  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ง  รวมทั้งมจีิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนท่ี 2   รายละเอียดโครงการ 

    2.1  หลักการและเหตุผล 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการอบรมสั่งสอนนักเรียน 

เพื่อให้เติบโตข้ึนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่สมบูรณ์ ที่จะปกป้องดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ แต่

ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้นั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องมีความพร้อม ทั้งด้านความรู้

ความเข้าใจในหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ที่จะประกอบการปฏิบัติหน้าที่และประกอบการดำรงชีวิต เพื่อหลีกเลี่ยงการ

กระทำการในทางที่เสี่ยง ที่จะฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบ นำไปสู่การกระทำความผิดทางวินัยและผิดกฎหมาย ซึ่งการ

ขับเคลื่อนองค์กร ให้บรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลัก และต้องเป็น

บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งหน่วยงานและหรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จึงควร

ตระหนักถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ของตนเอง ที่จะทำให้ข้าราชการในสังกัดมีวินัยคุณธรรม จริยธรรมให้มากที่สุด เพื่อ

ป้องปรามมิให้มีการทุจริตในทุกรูปแบบ ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2574 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๙๕ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสรา้งและพัฒนาใหผู้้ใต้บังคับบัญชา มีวินัย 

ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา 
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 ดังนั้น จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายและวินัย เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาข้ึน เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ ควรเอาใจใส่และ

ให้ความสำคัญ หากข้าราชการมีความรู้ทางกฎหมายและวินัยแล้ว จะช่วยลดโอกาสที่จะกระทำผิดวินัย การ

ดำเนินการทางวินัยนั้น ควรเป็นมาตรการข้ันตอนสุดท้าย ที่หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาควรนำมาปฏิบัติ หลังจาก

ที่ไม่อาจเลือกปฏิบัติในทางอื่นใดได้แล้ว ซึ่งเป็นเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีโครงการดังกล่าวนี ้

   2.2.วัตถุประสงค์ 

            1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครู ที่ได้รับการบรรจุใหม่ มีความรู้ทางกฎหมายและระเบียบใน

ตำแหน่งหน้าที่ และมีวินัย เพื่อนำสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

             2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวข้องกบัตำแหน่งหน้าที่ของตน และมีวินัยต่อตนเองมากข้ึน 

             3. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรับผิดชอบ และตั้งใจปฏิบัตหิน้าที่ราชการ 

และลดอัตราการกระทำผิดวินัยราชการ 

              4.  เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย พัฒนาและส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการครู 

อันจะเป็นแนวทางให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2.3  เป้าหมาย 

            เชิงปริมาณ 

                 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด 19 เครือข่าย ๆ  ละ 6 คน รวมจำนวน 114 คน 

            2. บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 7 กลุ่มๆ ละ 2 

คน และกลุ ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 1 คน กลุ ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจำนวน 1 คนและหน่วยตรวจสอบภายในจำนวน 1 คน รวม 17 คน 

เชิงคุณภาพ 

        1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการเสรมิสรา้งความรู ้มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดี

ต่อองค์กร มีวินัยในตนเอง มีความตระหนักต่อภาระหน้าที ่ ยืดมั ่นในคุณธรรม มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรมเป็น

แบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์สามารถปฏิบัติ

ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                2. ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ของตน และนำไป 

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4  รายละเอียดการใช้งบประมาณ        

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ/บาท 
 รายละเอียดคา่ใช้จา่ย 

1) ค่าอาหารกลางวัน  120X131 คน 
2) ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 30 บาท/คน (131X60) 
3) ค่าตอบแทนวิทยากร 6 คน (600x6) 
4) ค่าวัสดุในการดำเนินการ 

(1) ค่าจัดทำป้ายโครงการอบรม 
     (2) ค่าจัดสถานที่ 
     (3) ค่าจัดประชุมเตรียมความพรอ้มจัดการอบรม 

(4) เอกสารประกอบการอบรม (110 X 131) 
(5) ปากกา (10 X 131) 
(6) สมุดบนัทึก (15 X 131) 

 
  14,720  
    7,860 
    3,600     

     
    1,000  
    3,000  
    1,500  
   14,410    
     1,310 
    1,965 

 รวมท้ังสิ้น 50,365 
 2.5  การประเมินผล 

      1. แบบสอบถาม แบบทดสอบ ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา 

  2. การสังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติงาน       

       3. พิจารณาตัวช้ีวัดความสำเร็จ เช่น จำนวนข้าราชการครูที่กระทำผิดวินัยลดลง ลดจำนวนการร้องเรยีน 

ร้องทุกข์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องหาคดีแพ่ง คดีอาญาและคดีปกครองลดลง ข้าราชการครูทรง

ไว้ซึ่งเกียรติในตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นต้น 

2.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

            1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระเบียบวินัย เป็นผู้มี

คุณธรรมจริยธรรม นำสู่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

             2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย 

คุณธรรมจริยธรรมมากยิง่ข้ึน 

              2.6.3 ข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรม มีความรับผิดชอบ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลดอัตราการ

กระทำผิดวินัย 
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โครงการผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดการศึกษา 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปาริชาติ   รอบคอบ   ตำแหน่ง  ประชาสมัพันธ์ 

ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   

             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าติ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลแลพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
  (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนาการทำงานที่มุง่ผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนร่วม  ตอบสนองความ
ต้องการขอประชาชนได้อย่าสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีขนาดเลก็ลง  เหมาะสมกับภารกิจ  ส่งเสริมให้ประชาชน  และทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร 
และสถานศึกษาในสงักัด  สามารถบุรณาการการดำเนินงานแบบมสี่วนร่วม  ผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทัง้ภายใน
และภายนอกได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรบัของผู้ใช้บรกิาร 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารต่อสาธารณชนผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทั้ง

ภายในและภายนอก  ส่งเสริมภาพลักษณ์  สร้างการรับรู้และความเข้าใจตามพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารให้มีความ

ชัดเจน  ถูกต้อง  ครบถ้วน   เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริหารงานภาครฐั 

       - แนวทางการพัฒนา  ปรบัวิธีการทำงาน 

      - เป้าหมายแผนย่อย   งานบริการภาครัฐทีป่รบัเปลี่ยนเป็นดิจิทลัเพิ่มข้ึน 

       - การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ  เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผ่านเครือข่ายใน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สร้างการรบัรูท้ี่ถูกต้อง  ครบถ้วน   ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปจัจบุัน 
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 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

        แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 5  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นการปฏิรปู  :  การพฒันาคุณภาพระบบการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการศึกษา 

        เป้าหมาย : ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนและพื้นที ่

         เป้าหมาย :  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม  ถูกำต้อง  เป็นปจัจบุัน  

เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา   การติดตามประเมิน  และรายงานผล 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 4   ด้านประสิทธิภาพ 

        แนวทางการดำเนินงาน  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลกั

ในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง  ทันสมัย   และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ส่วนท่ี 2   รายละเอียดโครงการ 

   2.1 หลักการและเหตุผล 

     การประชาสัมพันธ์ เป็นกระบวนการที่มุ่งเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ทางด้านการจัด

การศึกษา ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และผู้สนใจทั่วไป  เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ อีกทั้งยังเป็น

เครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดการศึกษาของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัด หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ก่อให้เกิดความเข้าใจเกิดทัศนคติที่ดี การยอมรับ ตลอดจนการให้ความ

ร่วมมือสนับสนุน ในการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำสื่อทุกรูปแบบมาเป็นเครื่องมือและ

กลไกในการที่จะนำความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผล

ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติต่อไป  

2.2  วัตถุประสงค์   

                  1. เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายและจุดเน้นการดำเนินการด้านปฏิรูปการศึกษาตาม 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
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                  2. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทภาระหน้าที่และสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร
ภายนอกเกิดความศรัทธาเลื่อมใสและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.3  เป้าหมาย 

          เชิงปริมาณ 

                  ผลิตสื่อสิง่พิมพ์ แผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร ์จดหมายข่าว แผ่นป้าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ และสื่อ

ประชาสมัพันธ์อื่น ๆ เกี่ยวกบัการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุก

โรงเรียนและหน่วยงานส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง 

     เชิงคุณภาพ 

       ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชน สังคม และผู้สนใจได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวด้านกิจกรรม รู้จักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ตลอดจน

สถานศึกษาในสังกัดเป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้เกิดความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารอีกทางหนึ่ง 

2.4 กิจกรรมและขั้นตอนดำเนินการ 

ขั้นตอนดำเนินการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.วางแผนกิจกรรม             

2.เสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมัติ 

            

3.ประชุมปรึกษาหารือการ

ดำเนินการ 

            

4.ดำเนินการ             

5.สรุปและรายงานผล             
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2.5 งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้จำแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสด ุ

1 จัดทำผลิตสื่อสิง่พิมพ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ 

จดหมายข่าว แผ่นป้าย บอร์ด

ประชาสมัพันธ์ และสื่อประชาสัมพันธ์

อื่น ๆ   

50,000 - - 50,000 

 

2.6  การประเมินผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

ตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ประเมินผล 

ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด 

ประชาชน องค์กร หน่วยงาน ได้รับทราบ

ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางศึกษาตามแนว

ทางการปฏิรปูการศึกษาอย่างแพรห่ลายและ

ต่อเนื่อง 

-สอบถาม - แบบสอบถาม 

 

2.7 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ประชาชน องค์กร หน่วยงาน ได้รับทราบข่าวสาร 

ความเคลื่อนไหวทางศึกษาและเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหารตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างแพร่หลายและต่อเนื่อง 

2. บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทภาระหน้าที่และสนับสนุนส่งเสริมให้บุคคลภายนอก 
เกิดความศรัทธาเลื่อมใสและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 



115 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ

ลูกจ้างประจำท่ีเกษยีณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสายันต์  ผาดโผน  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์ 

   นางอโณทัย   ยืนยั่ง    ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   

             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลแลพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
  (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนาการทำงานที่มุง่ผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนร่วม  ตอบสนองความ
ต้องการขอประชาชนได้อย่าสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบรหิารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เช่ือมโยงการพฒันาในทุกระดับ  ทุกประเด็น  ทุกภารกจิ  และทุกพื้นที่ 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร 
และสถานศึกษาในสงักัด  มีการรักษาวินัยการเงินการคลงัภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลงั  การพัฒนาระบบการ
คลังการปรับปรุงวิธีการงบประมาณให้มีความคล่องตัว  สะดวก  เหมาะสมกับสถานการณ์และความเร่งด่วน  การใช้
จ่ายงบประมาณโปร่งใส  เป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย  ภาครัฐมีการดำเนินการที่มปีระสทิธิภาพด้าวยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยมีา 

ประยุกต์ใช้ 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  มีการใช้งบประมาณและทรพัยากรของภาครัฐ  และการ

จัดการรายได้และรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  เป็นไปอย่างประหยัด  และสอดคลอ้งกบัการดำเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งจะกอ่ให้เกิดการพัฒนาประเทศทีเ่ป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริหารงานภาครฐั 

       - แนวทางการพัฒนา  กำหนดใหม้การติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ

และผลสมัฤทธ์ิแผนงาน/โครงการ 
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      - เป้าหมายแผนย่อย   หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

       - การบรรลุเปา้หมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  โครการดังกล่าวเป็นการรกัษาวินัย  การเงิน

การคลังภายใต้กรอบความยั ่งยืนทางการคลัง  พัฒนาระบบการคลัง ดำเนินกรอบนโยบายการเงินและการคลังที่

โปร่งใส  ยืดหยุ่น   และงบประมาณที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

     1.3   แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 5  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นการปฏิรปู  : การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการศึกษา 

        เป้าหมาย : โครงสร้าง  บทบาท  และระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัว  ชัดเจน และ

สามารถตรวจสอบได ้

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 4   ด้านคุณภาพ 

        แนวทางการดำเนินงาน  :  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพในการ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถะ  มีทักษะในการปฏิบัติน้าที่ได้ดี   มีความรู้ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทลั  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ง   รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนท่ี 2   รายละเอียดงบประมาณ 

         2.1 หลักการและเหตุผล 

               ในปี พ.ศ. 2564 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 143 คน และลูกจ้างประจำใน

สังกัด จำนวน 7 คน จะเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มให้ข้าราชการทีจ่ะเกษียณอายุราชการ

ได้รับทราบถึงระเบียบและแนวปฏิบัติ รวมทั้งทราบถึงสิทธิตา่งๆ ที่จะไดร้ับหลงัจากเกษียณอายุราชการแล้วอีกทั้ง

เพื่อเป็นการดำเนินการขอรบัเงินบำเหนจ็ บำนาญ เงินบำเหน็จดำรงชีพ เงินบำเหนจ็รายเดือน เงิน กบข. และเงิน 

กสจ. ให้ข้าราชการกลุ่มดงักล่าวได้รับเงินบำนาญต่อเนื่องจากเงินเดือน ปกติ จงึได้จัดทำเสนอโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการนี้ข้ึน 

2.2 วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจา้งประจำ ทีจ่ะเกษียณอายุราชการ  

ในปี พ.ศ. 2564 มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิต่างๆ ทีจ่ะพงึได้รับจากทางราชการ 
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                      2.เพื่อจัดทำและยื่นแบบขอรับเงินบำเหนจ็บำนาญ บำเหนจ็ดำรงชีพ บำเหน็จรายเดือน เงิน กบข.  

และเงิน กสจ. ให้สามารถได้รบัเงิน บำนาญ บำเหน็จรายเดอืน ต่อเนื่องจากเงินเดือนประจำ 

                  3. เพื่อให้ข้าราชการครูฯและลูกจ้างประจำ ในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2564 เกิดความ 

มั่นใจการที่จะได้รับบรกิารที่ดี มีขวัญและกำลังใจ และเจตคติที่ดีต่อองค์กร 

            2.3  เป้าหมาย 

ประชุมสัมมนาข้าราชการและลกูจ้างประจำในสังกัด สพป. มุกดาหาร  รวม 150 คน ประกอบด้วย 

1. ข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณอายุในปี 2564 จำนวน 143 คน 

2. ลูกจ้างประจำทีจ่ะเกษียณอายุราชการในปี 2564 จำนวน 7 คน 

   2.4 ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

                 ผลผลิต (Output)  

                  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้าราชการครูและบคุลาการทางการศึกษา และลูกจ้างประจำในสังกัด เพือ่ให้

ทราบถึงสิทธิต่างๆ ที่ตนเองจะไดร้ับหลงัจากเกษียณอายุราชการแล้ว และใหร้ับทราบว่าทายาทจะมีสทิธ์ิ  

ได้รับอะไรบ้าง จากทางราชการ กรณีผู้รบับำนาญเสียชีวิตแล้ว 

                   ผลลัพธ์ (Outcome) 

                   ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา และลกูจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ได้รับทราบถึงสิทธิ

ต่างๆ ที่ตนจะไดร้ับทางราชการหลังจากเกษียณอายุแล้ว และเข้าใจข้ันตอนวิธีการขอรบัเงิน บำเหน็จ บำนาญ เงิน 

กบข. เงิน กสจ. 

     2.5  วิธีการดำเนินงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหต ุ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ขอรับบำเหน็จบำนาญ พฤษภาคม-มิถุนายน 2564  

          2.6  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

                ใช้งบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร งบพฒันาคุณภาพการจัด

การศึกษา  จำนวน 27,300 บาท 

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ งปม. 

1.ค่าอาหารว่าง+ค่าอาหารกลางวัน 
จำนวน 150 คน (150*150) 
ค่าวัสดุฝึกอบรม (150*32) 

 22,500  
 

4,800 
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รวมท้ังสิ้น  22,500 4,800  27,300 
 

  2.7  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ       วิธีการประเมิน        เครื่องมือท่ีใช้ 
1. ข้าราชครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และลูกจ้างประจำ  
จำนวน 150 คน 

จัดทำแบบทดสอบกอ่น
และหลังการฝึกอบรม  

กระดาษทำการทดสอบ
จำนวน 300 ชุด 

 

 2.8 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลกูจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ปี2564 ได้รับ

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบัสทิธิประโยชน์ที่ได้รบัหลังจากเกษียณอายุ และได้รับเงินบำนาญต่อเนือ่ง 
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โครงการการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ ์      ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล  

   2. นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง   ตำแหน่ง  นักทรพัยากรบุคคล 

                               3.  นางสาวอนง  เสียงเพราะ ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 

ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   
             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแลงในศตวรรษที่ 21 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ทีจ่ำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21  สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  กระบวนการทางวิศวกรรม  และคณิตศาสตร์  ไปใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ้

(10)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน  มีทักษะทีจ่ำเป็นของโลก 

ศตวรรษที่ 21  สามารถในการแกป้ัญหา  ปรับตัว  สื่อสารและทำงานร่วมกบัผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสิทธิผลเพิ่มข้ึน  มีนิสัย

ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ครูผูส้อนด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  

รวมทั้งนกัเรียนในสังกัดมีทกัษะการเรียนรู้ทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21  และสอดคล้องตามแนวทางสะเต็มศึกษา  (STEM  

Education) 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 

       - แนวทางการพัฒนา   เปลี่ยนโฉมบทบาท  “ครู”  ใหเ้ป็นครูยุคใหม่ 

       - เป้าหมายแผนย่อย   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้  

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
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       - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี  สามารถบรูณาการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรยีนตามแนวทางสะเต็มศึกษา  (STEM  Education)  ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ   ตรงตามจุดเน้นยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

        แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป :  การปฏิรปูการจัดการเรยีนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นปฏิรูป  :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

        เป้าหมาย : ครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 3   ด้านคุณภาพ 

  แนวทางการดำเนินการ  : 
(5) ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีความรู้  มีทกัษะการเรียนรู้และทักษะทีจ่ำเป็นของโลกใน 

ศตวรรษที่ 21  อย่างครบถ้วน   เป็นคนดี  มีวินัย   มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครองในระบอบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

(6)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเ้ป็นครูยุคใหม่   มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลกัสูตรสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัตหิน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล  มีการ

พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทัง้มจีิตวิญญาณความเป็นคร ู

ส่วนท่ี 2   รายละเอียดงบประมาณ 

             2.1 หลักการและเหตุผล  

             การบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ระบบ

คุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเกิดความอิสระในการปฏิบัติงาน

นำไปสู่การบริการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตามหลักการบริหารแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ ส่งผลต่อคุณภาพของ

หน่วยงานและผู้เรียน และได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  ในการบริหารจัดการ ด้วยเหตุผลดังกล่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงทำโครงการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและ
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บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูสายงานการสอน และบุคลากรทางการ

ศึกษา ตามมาตรา 38 ค (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

2. วัตถุประสงค ์

                1. ได้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูสายงานการสอน และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 

38 ค (๒) ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารสถานศึกษา การปฏิบัติการสอน และการปฏิบัติงานของ

สำนักงานในทกุๆ ด้าน 

                 2. การดำเนินงานด้านบรหิารงานบุคคลถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นตามหลักธรรมาภิบาล สนองความ

ต้องการของสถานศึกษา หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา  

                 3. การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามีประสทิธิภาพ 

                 4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามขีวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  

         2.3  เป้าหมาย 

                เชิงปริมาณ  

                1. ได้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำรงตำแหน่งที่ว่างครบ

ทุกตำแหน่งอย่างน้อยร้อยละ 85 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

                2. การบรหิารงานในสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพในระดับ 

ดีมาก ร้อยละ 90 

                3. สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามปีระสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพื้นฐาน         

สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล ร้อยละ 88 

                เชิงคุณภาพ 

                1. ได้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ในการ

บรหิารสถานศึกษาในทุกๆด้าน 

                2. การดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็ว เป็นตามหลักธรรมาภิบาล สนองความ

ต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา  

                3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามปีระสทิธิภาพ 

                4. สร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัตหิน้าที่  
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2.4. วิธีดำเนนิการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหต ุ

1 

2 

3 

4. 

5 

6 

7 

แจ้ง/ประกาศ ตำแหน่งว่างให้ข้าราชการในสังกัด 

รวบรวมคำร้อง และตรวจสอบคุณสมบัต ิ

แต่งคณะกรรมการให้คะแนนตามองค์ประกอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย 

เสนอ กศจ.ให้ความเห็นชอบ 

บรรจุแต่งตัง้ 

รายงาน สพฐ./ก.ค.ศ. 

ประเมินผลและรายงาน 

ตามปฏิทินการการ

ย้าย/คัดเลือก 

นายนิพนธ์  ศรีลาศักดิ์ 

นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง 

นางสาวอนง เสียงเพราะ 

 

 

 

                   

                  2.5 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 

ท่ีใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย   ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมกรรมการจัดทำคะแนนและ 

กรรมการประเมินวิสัยทัศน์ผู้ยื่นคำร้องขอย้าย 

-ค่าอาหาร 1 มื้อๆละ 120 บาท 25 คน 2 วัน 

(ทั้งปีงบประมาณ จำนวน 8 ครั้ง) 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆละ 35 บาท 25 

คน 2 วัน (ทั้งปีงบประมาณ จำนวน 8 ครั้ง) 

(ประชุมจัดทำคะแนน,ประชุมแสดงวิสัยทัศน์ ประมาณ 

8 ครั้งภายใน 1 ปี  

กิจกรรมที่ 2 ค่าอาหารงานนอกเวลาราชการเตรียม

เอกสารสำหรับจัดประชุม   

กิจกรรมที่ 3 ค่าวัสดุในการประชุมและเอกสาร 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการจะใช้แบบถ่ัวเฉลี่ย 

 

 

 

68,000 

 

28,000 

 

 

 

34,000 

 

50,000 

 

 

30,000 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

28,000 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

10,000 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

รวมงบประมาณ 180,000 30,000 28,000 10,000 
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          2.6. ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

เชิงปริมาณ 

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ได้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ

การย้ายและแต่งตั้ง จำนวน 520  คน    

เชิงคุณภาพ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการบรหิารงานบุคคลในสำนักงาน

และในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และได้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครบ 

 

 

520 คน 

 

 

 

ร้อยละ 93 

          2.7  ผลท่ีจะคาดว่าจะได้รับ 

                  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รบัการย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ 

                  2. ได้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ีความรู้ ความสามารถ  

                  3.. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ 
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โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุพัตรา  พรมรกัษา  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

   นางปาลิดา คำพิชิต     ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป 
นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม    ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ    ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 

ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   

             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลแลพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
  (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนาการทำงานที่มุง่ผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนร่วม  ตอบสนองความ
ต้องการขอประชาชนได้อย่าสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบรหิารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เช่ือมโยงการพฒันาในทุกระดับ  ทุกประเด็น  ทุกภารกจิ  และทุกพื้นที่ 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการบรหิารและการจัด
การศึกษาให้ตรงตามเป้าหมายของกลยุทธ์  จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  เปน็ที่ยอมรบัของผู้ใช้บรกิาร 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานได้ยอ่างเต็มศักยภาพ

และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  สง่ผลใหส้ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร  มีข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อใช้ในการบรหิารจัดการครบทัง้ 4 ด้าน 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริหารงานภาครฐั 

       - แนวทางการพัฒนา  กำหนดใหม้การติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ

และผลสมัฤทธ์ิแผนงาน/โครงการ 

      - เป้าหมายแผนย่อย   หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

       - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ 
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     1.3   แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 5  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นการปฏิรปู  : การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการศึกษา 

        เป้าหมาย : ระบบการบริหารจัดการศึกษามปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 4   ด้านประสิทธิภาพ 

        แนวทางการดำเนินงาน  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน   มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลกั

ในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง   ทันสมยั  และการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ส่วนท่ี 2   รายละเอียดโครงการ  
    2.1 หลักการและเหตุผล 
  พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาทีป่ระชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นบัถือ และทรงมพีระมหากษตัริย ์ทรงเปน็พทุธ

มามกะ ศาสนาพทุธมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่ได้ปฏิบัติสบืต่อกันมาเป็นเวลา อันยาวนาน จนกลายเป็น
เอกลกัษณ์ประจำชาติไทยตราบเทา่ทุกวันนี้ “วันเข้าพรรษา” ถือเป็ นวันสำคัญทางพระพทุธศาสนาวันหนึง่ ซึง่เป็นวันที่
พระภิกษุสงฆ์ งดไปจาริกตามสถานที่ต่าง ๆ ในช่วงวันสำคัญ ดงักล่าวนี้ พทุธศาสนิกชนชาวไทย ได้ถือโอกาสทำบญุ เข้าวัด 
ถือศีล ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม ถวายสงัฆทาน แด่พระสงฆ์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ซึง่เป็น การสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรม 
และเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของพุทธศาสนกิชน ใหม้สีำนึกในคุณธรรม และมีความรอบรู้ทีเ่หมาะสม ดำเนนิชีวิตด้วยความ
ความเพียร อดทน มสีตปิัญญาและมีความรอบคอบ เพือ่ให้เกิดความสมดลุและมีความพรอ้มกบัการเปลี่ยนแปลงทง้ทางด้าน
วัตถุสังคม สิง่แวดล้อม วัฒนธรรม จากโลกภายนอก สามารถจะดำเนินชีวิตประจำวัน ได้อยา่งพอประมาณ ไมป่ระมาท โดย
ยึดหลักธรรม ทางพระพทุธศาสนา ในการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย มาเป็ นแนวทางในการดำเนนิชีวิต 
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ จงึจำเป็นต้องมกีารพฒันาจิตใจไปพร้อม ๆ กบัการพฒันาทกุด้าน โดยนำหลักธรรมคำสอน
ทางพระพทุธศาสนาสูก่ารประพฤตปิฏิบัติในวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม จงึกำ หนด จัดโครงการทำบุญในธรรมสวนะช่วง
เทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 

 
2.2 วัตถุประสงค์  
      1. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และประชาชน ได้เข้าวัดทำบุญ ถวายสังฆทาน และรบัฟงั

สัมโมทนียกถาธรรม ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  
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      2. เพื่อเป็นการสง่เสรมิใหบุ้คลากรทางการศึกษา ครู นกัเรียน และประชาชน ได้ปฏิบัติธรรม ตาม
หลักธรรมทางพระพทุธศาสนาและนำไปปรบัใช้ในการดำเนนิชีวติอย่างเหมาะสม  

      3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก สามัคคี ตลอดจนการประสานความร่วมมอืร่วมใจระหว่าง เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและประชาชนในท้องถ่ิน  

2.3 เป้าหมาย  
    เชิงปริมาณ    ร่วมทำบุญในพื้นทีร่ับผิดชอบ อำเภอละ 1 วัด   จำนวน 7 อำเภอ 
     เชิงคณุภาพ   ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พุทธศาสนิกชน (บ้าน วัด โรงเรียน) 

เข้าวัด ฟังธรรม ถวายสังฆทาน ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อความเป็นสิรมิงคลแก่ตนเองและครอบครัว 
          2.4  วิธีการดำเนินงาน 

       1. สำรวจวัดและพระภิกษุสามเณรในวัดเป้าหมาย  
       2. จัดทำโครงการฯ และแผนดำาเนินงาน เสนอพิจารณาอนุมัติโครงการฯ 
       3. ประชาสัมพันธ์และประสานการดำเนินงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       4. ดำเนินการตามโครงการฯ 
       5 สรุปและรายงานผล 

           2.5 . รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
        - ค่าภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม จำนวน  7  วัด ๆ   ละ 3,000  บาท รวม 21,000 บาท 

รวมงบประมาณ  (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวม 21,000 บาท 
            2.6 ตัวชี้วัดความสำเร็จ   

           2.7 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
            1. บุคลากรเห็นความสำคัญและร่วมอนรุักษ์สืบสานงานประเพณีทำบุญเข้าพรรษา 
            2 บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และประชาชน ได้ปฏิบัติธรรม ตามหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและนำไปปรบัใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม  
            3. ส่งเสริมใหเ้กิดความรกั สามัคคี ตลอดจนการประสานความร่วมมือร่วมใจระหว่าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ

และประชาชนในท้องถ่ิน 
 

ตัวช้ีวัดความสำเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วมงาน สำรวจความพงึพอใจ แบบสำรวจความพึงพอใจ 
2. บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาร่วมอนรุักษ์สืบสานงานประเพณี
ทำบุญเข้าพรรษา 

สังเกต   แบบสงัเกต   

3. ร้อยละของจำนวนผูเ้ข้าร่วมงาน สังเกต   แบบสงัเกต 
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โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาประจำปี 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสลุักขณา  รักษา   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   
             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลแลพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
  (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนาการทำงานที่มุง่ผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนร่วม  ตอบสนองความ
ต้องการขอประชาชนได้อย่าสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ภาครัฐมีความเช่ือมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนำ
เทคโนโลยี ดิจิลทัลมาประยุกต์ใช้ 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร 
และสถานศึกษาในสงักัด  มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลทีม่ีความเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าอง ๆ 
นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมลูขนาดใหญ่  เพื่อการพฒันานโยบายและการให้บริการภาครัฐ  มีการนำ
เทคโนโลยีดิจิทลัมาประยุกต์ใช้ในการใหบ้รกิารสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ  เพื่อให้สามารถติดต่อราชการได้
โดยง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส  เสียค่าใช้จ่ายน้อย  และตรวจสอบได ้
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้านการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาระยุกต์ใช้ 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯมีระบบการบรหิารจัดการข้อมูลที่มีความเช่ือมโยงระหว่าง

หน่วยงานและแหลง่ข้อมลูต่างๆ  นำไปสูก่ารวิเคราะห์การจดัการข้อมลูขนาดใหญ่   เพื่อการพัฒนานโยบายและและ

การใหบ้ริการภาครัฐ  มีการนำเทคโนโลยีดิจทิัลมาประยุกต์ใช้ในการบรกิารสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ   

เพื่อใหส้ามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส  เสียค่าใช้จ่ายน้อย  และตรวจสอบได้ 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริหารงานภาครฐั 

       - แนวทางการพัฒนา  การพฒันาระบบฐานข้อมูลภาครฐัและการนำเทคโนโลยีดิจิทลัมา

ประยุกต์ใช้ให้วิธีการทำงานของหน่วยงานราชการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

      - เป้าหมายแผนย่อย   หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
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       - การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  เพื่อประโยชน์ในการบรหิารการตัดสินใส

และการบรกิารที่เป็นเลิศรวมทัง้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครฐั  และการนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้วิธีการทำงานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

        แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 7  :  การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทลั 

        ประเด็นการปฏิรปูที่ 7.1   :  การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทลัผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจทิัล

แห่งชาติ  ( Digital  Learning   Reform : National   Digital Learning Platform (NDLP)   

        ประเด็นการปฏิรปูที่ 7.2 : ระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อการศึกษา  (Big  data  for  Education)    

        ประเด็นการปฏิรปูที่ 7.3  : การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจทิัล (Digital  Citizenship)  ในด้านความ

ฉลาดรู้ดิจทิัล  (digital  Literacy)  ความฉลากรู้สารสนเทศ  ( Information  Literacy)  ความฉลาดรู้สื่อ   (media  

Literacy)  เพื่อการรู้วิธีการเรียนรู้  (:earning  how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่

สะท้อนการรู้กติกา  มารยาท   จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สือ่และการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

        เป้าหมาย : การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษาสำหรบัคนทุกช่วงวัย 

         เป้าหมาย :  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม  ถูกำต้อง  เป็นปจัจบุัน  

เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา   การติดตามประเมิน  และรายงานผล 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 3   ด้านประสิทธิภาพ 

        แนวทางการดำเนินงาน  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลกั

ในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง  ทันสมัย   และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ส่วนท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

     2.1 หลักการและเหตุผล 

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศ ให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการจัดเก็บข้อมลู ระบบจัดเกบ็ข้อมลูนักเรียนรายบุคคล Data 
Management Center: DMC ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารการศึกษา Education Management Information 
System: EMIS ระบบจัดเก็บข้อมลูสิ่งก่อสร้าง B-Obec โดยกำหนดใหส้ถานศึกษาในสังกัดทุกแหง่ได้ดำเนินการ
จัดเกบ็ข้อมลูดังกล่าว ให้เป็นไปตามปฏิทิน ซงึมีการปรับปรงุเปลี่ยนแปลงในทุกปกีารศึกษา  
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เพื่อใช้การบันทึกข้อมูลด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งระบบต่าง ๆ  สามารถช่วยในการทำงานของบุคลากร 
ด้านข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เข้าใจหลักการของระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้โรงเรียนละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดเก็บข้อมูลด้านระบบสารสนเทศทาง
การศึกษา ปีการศึกษา 2564   ได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการ นำไปใช้ในการ
บริหารงบประมาณ และใช้งานในด้านต่าง ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จึงจัดทำโครงการนี้ข้ึน  เพื่อให้โรงเรียนใน 
สังกัด สามารถดำเนินการ จัดเก็บข้อมูลด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
แม ่นยำ รวดเร ็ว เพ ื ่อนำไปใช ้ในการบร ิหารจัดการ และใช ้ เป ็นข ้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพ ื ่อเผยแพร่  
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป  

2.2 วัตถุประสงค ์

                 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

                   2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเช้าใจและมีทักษะในการบรหิารจัดการ 

การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

                 3. เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศ ไปใช้ในการบรหิารจัดการในสถานศึกษา บรหิารจัดการในระดบัเขต

พื้นที่การศึกษา และเผยแพร่แกห่น่วยงานทีเ่กี่ยวช้อง ผู้ทีส่นใจ 

2.3 เป้าหมาย 

                 เชิงปริมาณ  

            1. บุคลากรผูร้ับผิดชอบ  มีความรู้  ความเข้าใจ มีทักษะ ในการใช้งานระบบบรหิารจัดการ 

ข้อมูลสารสนเทศ  จำนวน 243 โรงเรียน 3 สาขา 

            2. สถานศึกษาในสังกัด มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาใช้ในการบริหารจัดการ ภายใน 

โรงเรียน จำนวน 243 โรงเรียน 3 สาขา 

         3.สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีข้อมลู 

สารสนเทศทางการศึกษาใช้ในการบริหารจัดการ  

              เชิงคุณภาพ 

         1. บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจทักษะ ในการบรหิารจัดการข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษา รอ้ยละ 100 

         2. โรงเรียน มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาใช้ในการบรหิารจัดการ ร้อยละ 100 

         3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีสารสนเทศทางการศึกษา ใช้ในการบรหิารจัดการ และเผยแพร ่

แก่ผู้สนใจ หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็ปไซด์ของหน่วยงาน ร้อยละ 100  

      4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และเผยแพร่แก่ 
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ผู้สนใจ หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็ปไซด์ของหน่วยงาน ร้อยละ 100  

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

                   2.4.1. ผลผลิต (Output) 

                 1. โรงเรียนในสังกัด 243 โรงเรียน กบั 3 สาขา มีสารสนเทศทางการศึกษาในการบรหิารจดัการ 

             2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

มีสารสนเทศทางการศึกษา ในการบรหิารจัดการ 

                        2.4.2. ผลลัพธ์ (Outcome) 

               1. โรงเรียนในสงักัด 243 โรงเรียน กับ 3 สาขา มีสารสนเทศทางการศึกษาในการ 

บรหิารจัดการ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

               2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

มีสารสนเทศทางการศึกษา ในการบรหิารจัดการ ที่ถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นปจัจบุัน 

2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

                   เชิงปริมาณ 

                            1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา สามารถจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาได้ถูกต้อง 

ครบถ้วน เป็นปจัจบุัน ในรูปแบบเอกสารและฐานข้อมลูออนไลน์  

         2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่

ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ในรปูแบบเอกสารและฐานข้อมูลออนไลน์  

         3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ถูกต้อง 

ครบถ้วน เป็นปจัจบุัน ในรูปแบบฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อเช่ือมโยงกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

       เชิงคุณภาพ 

                            สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มรีะบบสารสนเทศทาง

การศึกษาทีส่อดคล้องกับการใช้ ในหลากหลายรปูแบบ 

2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. บุคลากรผู้รบัผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษา  

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้  

        2. สถานศึกษา มีระบบสารสนเทศทางการศึกษา ระดับสถานศึกษา ใช้ในการบรหิารจัดการ 

        3. สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา มีระบบสารสนเทศทางการศึกษา ที่ถูกต้องครบถ้วน เป็น 

ปัจจุบัน ใช้ในการบริหารจัดการ และเผยแพร่แกห่น่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
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                4.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีระบบสารสนเทศทางการศึกษา ที่ถูกต้อง

ครบถ้วน เป็นปจัจบุัน ใช้ในการบริหารจัดการ การบรหิารงบประมาณ และเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   2.7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

                  1. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด มีฐานข้อมูลสารสนเทศผูเ้รียนรายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกับ

ข้อมูลต่างๆ  ครู บุคลากร  

                   2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีฐานข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมลูผูเ้รียน ข้อมลูครู 

บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสงักัด เพื่อสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การวิเคราะหเ์พื่อ

วางแผนการจัดการเรียนรูสู้่ผูเ้รียนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

                    2.8 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 

ไตรมาสท่ี 

2/2564 

ไตรมาสท่ี 

3/2564 

ไตรมาสท่ี 

4/2564 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดเกบ็ข้อมลู

สารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2  ปกีารศึกษา 2563 

2,000     

2. ประชุมสรปุ ข้อมลูสิน้ปกีารศึกษา รายงานผลการดำเนินงาน  2,000    

3. ประชุมคณะทำงาน วางแผนการอบรมพัฒนาบุคลากร 

การจัดเก็บข้อมูล ปกีารศึกษา 2564 

  2,000   

2. การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทาง

การศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด 

  42,000   

3. การจัดทำข้อมลูสิ่งกอ่สร้าง B-obecและสุม่ติดตามโรงเรียน   2,000   

4.การจัดเกบ็ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการ 

EMIS  และการจัดเก็บข้อมลูครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ลูกจ้าง ครูอัตราจ้าง ทั้งในงบประมาณและนอก

งบประมาณ PSC และ PAC 

  2,000   

5. การติดตาม ประเมินผลการจัดเกบ็ข้อมลูสารสนเทศ

ทางการศึกษา สุ่มตรวจนบัจำนวนนักเรียนในโรงเรียน 

   3,000  

รวมท้ังสิ้น 2,000 2,000 48,000 3,000 55,000 
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โครงการการพฒันาประสิทธิภาพการจัดตั้ง  จัดสรร และติดตามการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอมรรัตน์  กนกตระกูล   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรบัสมดุลแลพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
(1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนาการทำงานที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนร่วม  ตอบสนองความต้องการ

ขอประชาชนได้อย่าสะดวก  รวดเร็ว  โปรง่ใส 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบรหิารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยง

การพัฒนาในทุกระดับ  ทุกประเด็น  ทุกภารกิจ  และทุกพืน้ที่ 
(3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการบรหิารและการจัดการศึกษาให้

ตรงตามเป้าหมายของกลยุทธ์  จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 
1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ
      แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นการบรกิารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  เปน็ที่ยอมรบัของผู้ใช้บรกิาร 

-การบรรลเุป้าหมายตามแผนแมบ่ทฯ  บุคลากรในสงักัดสามารถปฏิบัติงานได้ยอ่างเต็มศักยภาพและมปีระสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีข้อมลูสารสนเทศเพื่อใช้ในการบรหิาร

จัดการครบทัง้ 4 ด้าน 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริหารงานภาครฐั 

     - แนวทางการพัฒนา  กำหนดใหม้การติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ 

และผลสมัฤทธ์ิแผนงาน/โครงการ 

    - เป้าหมายแผนย่อย   หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

    - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ  บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  ส่งเสริมหน่วยงานสู่ความ

เป็นเลิศ 
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1.3   แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

เรื่องและประเด็นการปฏิรปู 5  :  การปฏิรปูการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นการปฏิรปู  : การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการศึกษา 

        เป้าหมาย : ระบบการบริหารจัดการศึกษามปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 4   ด้านประสิทธิภาพ 

                แนวทางการดำเนินงาน  :  พฒันาระบบบรหิารจัดการโดยใช้พื้นทีเ่ป็นฐาน   มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลัก

ในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง   ทันสมยั  และการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน        

สว่นท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

                 2.1  หลักการและเหตุผล 

             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กระจายอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ดำเนินการจัดต้ัง และจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัดที่มีความต้องการ จำเป็น 
และขาดแคลน ด้านครุภัณฑ์ และด้านสิ่งก่อสร้าง และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

          เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึน เพื่อ
ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 และการจัดสรร งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ได้ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ จำเป็น ของสถานศึกษาในสังกัด  รวมถึงการดูแล 
กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา ให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจำเป็น 
ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างยั่งยืน 
               2.2 วัตถุประสงค์ 
           1. เพื่อจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับสถานศึกษาในสงักัด  
           2. เพื่อพจิารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
           3. เพื่อกำกบั ติดตาม และรายงานผลการบรหิารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
              2.3  เป้าหมาย 

           โรงเรียนในสงักัด จำนวน 243 โรงเรียน 
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    2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  
                    ผลผลิต (Output) 
              1. สถานศึกษา มีอาคาร อาคารประกอบ และสิง่ก่อสร้างอื่น ที่เอือ้ต่อการจัดกจิกรรการเรียนการสอน 
และปลอดภัย 
          2. นักเรียน ครู มีครุภัณฑ์การศึกษาในการจัดการเรยีนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

     2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
           1. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง พึงพอใจ และมีความสุข มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน  
          2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน  
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
           2.5.1 เชิงคุณภาพ 
                สพป.มุกดาหาร สามารถจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณใหก้ับสถานศึกษาในสังกัด ทีม่ีความจำเป็น 
ขาดแคลนได้อย่างทั่วถึง เกิดความคุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

         2.5.2 เชิงปริมาณ 
                   1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณเพิ่มข้ึน 
                      2.  ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถบรหิารจัดการงบประมาณได้ 
ถูกต้อง โปรง่ใส คุ้มค่า เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
                1. สถานศึกษาได้รับการจัดต้ังงบประมาณตรงตามความจำเป็น ขาดแคลน  
                 2 สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณบริหารงบประมาณได้ถูกต้อง และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
   2.7  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

  แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสท่ี 

1/2564 
ไตรมาสท่ี 
2/2564 

ไตรมาสท่ี 
3/2564 

ไตรมาสท่ี 
4/2564 

1. การจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ให้กบั สพท. และสถานศึกษา 
1.1 คณะกรรมการออกตรวจสภาพความ
จำเป็น ขาดแคลน เพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดต้ังงบประมาณ รายการค่า
ก่อสร้าง 
1.2 ประชุมคณะกรรมการพจิารณาจัดต้ัง 
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

5,000 - - - 5,000 
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2.7  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  (ต่อ) 
 

  แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

2. การตรวจสอบความเสียหายเนื่องจาก
โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติและจัดทำคำ
ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณเพือ่
ช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ 

2,500 2,500 2,500 2,500 10,000 

3. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2564 ให้กับสถานศึกษา (ระหว่างปี) 

- 1,500 1,500 - 3,000 

4. การรายงานผลการบรหิารงบประมาณ
รายจ่ายประจำป ี
    4.1 การพัฒนาระบบบัญชีการศึกษา
ข้ันพื้นฐานของ สถานศึกษา ผ่านระบบ e-
budget.jobobec.in.th 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

   4.2 การรายงานความก้าวหน้าการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ผ่านระบบ 
e-budget.jobobec.in.th 

- - - - - 

5. การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการ
บรหิารงบประมาณ 
   5.1 กรรมการออกติดตาม
ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณของ
โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ   
งบลงทุน         
   5.2 สรุป รายงานผล 

- 6,000 - 6,000 12,000 

รวมท้ังสิ้น 7,500 10,000 4,000 8,500 30,000 
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กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  สถานศึกษาและการตรวจราชการของ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนีรนาท   ห้วยทราย     ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางสาวสจุิตรา   ไตรยวงค์   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

   นายเชษฐ์กิตติ   แดงอาจ     ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ 

ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   
             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลแลพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
  (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนาการทำงานที่มุง่ผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนร่วม  ตอบสนองความ
ต้องการขอประชาชนได้อย่าสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบรหิารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เช่ือมโยงการพฒันาในทุกระดับ  ทุกประเด็น  ทุกภารกจิ  และทุกพื้นที่ 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการบรหิารและการจัด
การศึกษาให้ตรงตามเป้าหมายของกลยุทธ์  จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  เปน็ที่ยอมรบัของผู้ใช้บรกิาร 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานได้ยอ่างเต็มศักยภาพ

และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  สง่ผลใหส้ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร  มีข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อใช้ในการบรหิารจัดการครบทัง้ 4 ด้าน 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริหารงานภาครฐั 

       - แนวทางการพัฒนา  กำหนดใหม้การติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ

และผลสมัฤทธ์ิแผนงาน/โครงการ 

      - เป้าหมายแผนย่อย   หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
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       - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ ์การ

ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  และผลสัมฤทธ์ิของแผนงาน/โครงการ 

     1.3   แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 5  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นการปฏิรปู  : การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการศึกษา 

        เป้าหมาย : ระบบการบริหารจัดการศึกษามปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 4   ด้านประสิทธิภาพ 

                แนวทางการดำเนินงาน  :  

(1)  พัฒนาระบบบรหิารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน   มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลกัในการขับเคลือ่น 
บนฐานข้อมลูสารสนเทศที่ถูกต้อง   ทันสมัย  และการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน        

(2)  เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สว่นท่ี  2  รายละเอียดโครงการ 

                  2.1  หลักการและเหตผุล 

            ภายใต้การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้าน

ทรัพยากร  สภาพแวดล้อมทั่วไป  รวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงาน  อันเป็นสาเหตุให้หน่วยงานต้อง

เร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  รวมทั้ งสามารถกำหนดแนวทางในการ

จัดสรรทรัพยากรได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพ  การดำเนินงานตามกลยุทธ์จึงต้องจัดระเบียบ กระบวนการที่จะ

ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดำเนินไปอย่างมีศักยภาพตรงตามเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ที่หน่วยเหนือกำหนด    

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  โดยกลุ่มนโยบายและแผน  ซึ่งมีหนา้ที่เป็น

หน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและ

มาตรฐานการศึกษาชาต ิม ุ ่ ง เน ้นผลสัมฤทธิ ์ของงานตามย ุทธศาสตร์ เป ็นสำค ัญ ( Strategic Result Based 

Management : SRBM) ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Base 
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Budgeting : SPBB) โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้   เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผล

ยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation) การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรยีนเป็นฐาน (School– Based Management) 

โดยมีกระบวนการวางแผน การดำเนินการตามแผนการกำกับติดตามผลอย่างเป็นระบบได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ

ภาระหน้าที่ดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอก

องค์กร  และเพื่อเปิดมุมมอง โลกทัศน์ในการทำงาน พัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติ

จากหน่วยงาน และองค์กรอื่น ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

              2.2 วัตถุประสงค์ 

          1. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

ของหน่วยงาน  สถานศึกษาในระดับจังหวัด 

           2. เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจดัการ พัฒนา

ระบบการติดตาม และประเมินผลที่สนองต่อนโยบาย เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์จุดเน้น 

           3.. เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

            4.  เพื่อนำผลการประเมินไปกำหนดรูปแบบในการพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษา   และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างได้ 
                    2.3  เป้าหมาย  
                          ผลผลิต (Outputs) 
                  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการ
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
                  2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีการสรุป วิเคราะห์และรายงานผล
การประเมิน  เพื่อนำไปใช้กำหนดรูปแบบในการพัฒนาการบริหารจัดการ  
                          ผลลัพธ์ (outcomes) 
                  1. การขับเคลื ่อนนโยบาย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และ
สถานศึกษาในสังกัดเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
                  2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษาในสังกัดสามารถนำผล
การประเมินไปใช้วางแผนบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                3. บุคลากรทุกสายงานมสี่วนร่วมในการดำเนินงาน มีความเข้าใจอันดีต่อหน่วยงานและให้ความ

ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
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   2.4 วิธีการดำเนนิงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหต ุ
1 ประชุมนำเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการ ในระบบติดตามและ

ประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR) 
ธ.ค. 63  

2 ประชุมติดตามเพื่อรองรับการติดตามและประเมินผลการบรหิาร
จัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตามตัวช้ีวัด
แผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในระบบ              
e-MES 

พ.ค.  63 – ก.ย. 64  

3 จัดทำรปูเล่มเอกสารรายงานผลการจัดการศึกษา   ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2564 

ต.ค. - ก.ย. 64  

4 สนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด 

พ.ค.  - ก.ย. 64  

      

2.4   รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งปม. 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

กิจกรรมที่ 1  ประชุมนำเข้าข้อมลูแผนงาน/โครงการ        

ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR) 

   1.ประชุมผู้รบัผิดชอบในการนำเข้าข้อมูลแผนงาน/

โครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ    

จำนวน  ครั้ง   

     1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   จำนวน  50 คน ๆ 

ละ 25  บาท   2  มื้อ  (50 คน  x   25   บาท)      

      1.2  ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 50 คน ๆ ละ  

120  บาท (50  คน  x  120   บาท) 

      1.3  ค่าถ่ายเอกสาร    

  

 

 

 

 

 

2,500 

 

6,000 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10,500 
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2.4   รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งปม. 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

กิจกรรมที่  2  ประชุมติดตามเพื่อรองรับการติดตาม

และประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา  ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.  2564  ของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในระบบ  e-MES 

     1. ประชุมผู้มีส่วนเก่ียวข้อง/ผู้รับผิดชอบตามตัวชีว้ัด

แผนปฏิบตัิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564   

เพื่อรองรับการตดิตามและประเมินผลการบริหารจัดการ

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน 3 คร้ัง 

       1.1 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 30   คน  x  6 ม้ือ  x 25 

บาท   

       1.2 เอกสารคู่มือการตดิตาม 30 เล่ม x 150 บาท 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,500 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,000 

กิจกรรมท่ี 3  จัดทำรูปเล่มเอกสารรายงานผลการ

จัดการศึกษา   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

1. ประชุมคณะกรรมการจัดทำรปูเล่มเอกสารรายงาน

ผลการจัดการศึกษา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

จำนวน 3 วัน 

     1.1 ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 40 คน x 6 มือ้ x 25 

บาท 

     1.2  ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 40 คน ๆ ละ 

120  บาท จำนวน 3 วัน  (50  คน  x  120   บาท   

x  3 วัน ) 

          1.2  ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าวัสด ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,000 

 

14,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,200 

  

 

 

 

 

 

 

23,600 

 

 

 



142 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

2.4   รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ต่อ) 

กิจกรรม 

เงินงบประมาณ เงินนอก 

งปม. รวม ตอบ

แทน 

ใช้สอย วัสด ุ

กิจกรรมท่ี 4   สนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาในระดบัจังหวัดของผู้ตรวจราชการ 

   1.ประชุมเพื่อรองรับการตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผลในระดับจังหวัดของผู้ตรวจราชการ จำนวน 3 ครั้ง   

  1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม20คน x 6 มือ้ x 25  

บาท 

  1.2 ค่าจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และค่าวัสดุ  

   2.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย

กระทรวงศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  จำนวน  3  ครั้ง 

      1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง  (240 บาท  x 3 วัน x 10 คน) 

      1.2  ค่าน้ำมันเช้ือเพลงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,600 

 

 

 

 

3,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,800 

 

 

 

3,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,900 

รวมท้ังสิ้น  3,600 36,900 14,500 - 55,000 

 2.7 การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

ผลผลิต (Output) 

 - สพป.และสถานศึกษาได้รับการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตาม

นโยบายและกลยทุธ์ จาก สพฐ. อย่างนอ้ย ปีละ 2 ครั้ง 

- สพป.มีการสังเคราะหผ์ลการประเมินเพื่อพฒันาการบรหิารจัดการ และเผยแพร ่

 

- สอบถาม 

- ตรวจสอบเอกสาร 

- สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

 

- แบบสอบถาม 

- แบบ

สัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์(Outcome) 

- การดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

- สามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจที่ดีต่อสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร 

 

- สอบถามผูเ้กี่ยวข้อง 

- ตรวจสอบผลการ

ประเมิน 

 

- แบบสอบถาม 

- แบบ

สัมภาษณ์ 
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 2.8 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องได้รบัทราบผล 

การดำเนินงานรวมทัง้ปญัหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะของหน่วยงาน  สถานศึกษาในจังหวัดมกุดาหารเพื่อนำไปใช้

ประโยชน์ในการวางแผนตัดสินใจ  รวมทัง้สง่เสรมิ  สนับสนนุการดำเนินงานของหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัด

มุกดาหารให้มปีระสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ในการดำเนนิงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

ต่อไป 

    2.ผู ้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และสำนักงานศึกษาธิการภาค 11  ได้รับทราบข้อมูลการ

ดำเนินงานพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน  สถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหารตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและตัดสินใจ  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน

การดำเนินงานด้านการศึกษาของจังหวัดมุกดาหารให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุพัตรา  พรมรกัษา  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

   นางปาลิดา คำพิชิต     ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป 
นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม    ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ    ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 

ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   

             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลแลพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
  (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนาการทำงานที่มุง่ผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนร่วม  ตอบสนองความ
ต้องการขอประชาชนได้อย่าสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบรหิารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เช่ือมโยงการพฒันาในทุกระดับ  ทุกประเด็น  ทุกภารกจิ  และทุกพื้นที ่
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการบรหิารและการจัด
การศึกษาให้ตรงตามเป้าหมายของกลยุทธ์  จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  เปน็ที่ยอมรบัของผู้ใช้บรกิาร 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานได้ยอ่างเต็มศักยภาพ

และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  สง่ผลใหส้ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร  มีข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อใช้ในการบรหิารจัดการครบทัง้ 4 ด้าน 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริหารงานภาครฐั 

       - แนวทางการพัฒนา  กำหนดใหม้การติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ

และผลสมัฤทธ์ิแผนงาน/โครงการ 

      - เป้าหมายแผนย่อย   หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
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       - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมหน่วยงานสู่ความ

เป็นเลิศ 

     1.3   แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 5  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นการปฏิรปู  : การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการศึกษา 

        เป้าหมาย : ระบบการบริหารจัดการศึกษามปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 4   ด้านประสิทธิภาพ 

        แนวทางการดำเนินงาน  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน   มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลกั

ในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง   ทันสมยั  และการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ส่วนท่ี 2   รายละเอียดโครงการ 

             1. หลักการและเหตุผล 
        ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดยุทธ์ศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการศึกษาระดับ
จังหวัด ที่สนองต่อนโยบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและกระทรวง 
ศึกษาธิการ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา เพื่อสร้างรวบรวม 
และนำมาประมวลผล เพ ื ่อนำไปส ู ่การปฏิบ ัต ิ  ให ้สอดคล ้องตามย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  บทบาทภารก ิจของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงาน และลด
ปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดข้ึนได้  
 เพื่อใหก้ารขับเคลื่อนคุณภาพกาปฏิบัติราชการ  จงึได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพื่อสนองยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ข้ึน 

2. วัตถุประสงค์   
     1. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจรวมทั้งทราบแนวทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ  
การดำเนินงานของ สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพือ่นำไปสูก่ารปฏิบัติ 
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     2. เพื่อให้ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการบรหิารจัดการปรบัเปลี่ยน 
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม วัฒนธรรมและค่านิยม สร้างขวัญ กำลังใจ และความสามัคคีแก่บุคลากร 
    3. เพื่อส่งเสรมิและสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร 

3. เป้าหมาย 
             เชิงปริมาณ 
               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุม่ทกุกลุม่. และบุคลากรในสงักัด สพป.มุกดาหาร ทุกคน (จำนวน 83 คน) 

             เชิงคุณภาพ 
   บุคลากรในสงักัด สพป.มกุดาหาร ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการ 
บรหิารจัดการ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงาน 
            2.4 กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมช้ีแจงการดำเนินโครงการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
1.1 สร้างเครื่องมือการดำเนินงาน 
1.2 ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ 

 
 
 
 

 
 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประสานหน่วยงานทีม่ีผลการบริหารจัดการเขตพื้นที่
การศึกษา ที่มีแนวทางการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพและ
ประสบผลสำเรจ็ ในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

  

 2.2 ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์ของโครงการแก่บุคลากรเป้าหมาย 
2.3 สร้างเครื่องมือในการดำเนินงาน 
2.4 ศึกษาดูงาน 

  

3 กิจกรรมที่ 3 การติดตาม รายงานและประเมินผลการดำเนนิการ 
ข้ันตอนการดำเนินงาน 
3.1 กำหนดมาตรการในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
3.2 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มทุก 6 เดือน 
และนำผลไปใช้ในการประเมินส่วนราชการตามตัวช้ีวัดที่ 4 
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                2.6 งบประมาณและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่  1  ประชุมช้ีแจงกระบวนการและข้ันตอนการดำเนินโครงการและระดม
ความคิด ปัญหา อุปสรรคการทำงาน แก่กลุม่เป้าหมาย        
     - ค่าอาหารว่าง /เครื่องดื่ม 83 คน ๆ ละ 30 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน  4,980 บาท 
     - ค่าอาหารกลางวัน 83 คน ๆ ละ 120 บาท               เป็นเงิน 9,960  บาท 
กิจกรรมที่ 2   ศึกษาดูงาน  
    - ค่าพาหนะเหมาจ่าย (รถตู)้ จำนวน 9 คัน ๆ ละ 3,500 บาท/วัน จำนวน 4 วัน   
 รวมเป็นเงิน  126,000  บาทถ้วน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    - ค่าอาหารเช้า 83 คน ๆ ละ 100 บาท/คน เป็นเงิน  8,300 บาท 
    - ค่าอาหารว่าง/เครือ่งดื่ม 83 คน ๆ ละ 50  บาท 2 มื้อ เป็นเงิน  8,300 บาท 
    - ค่าอาหารกลางวัน 83 คน ๆ ละ 300 บาท/คน 2 มื้อ เป็นเงิน 49,800 บาท 
    - ค่าอาหารเย็น 83 คน ๆ ละ 300 บาท/มื้อ/คน 2 มื้อ เป็นเงิน 49,800 บาท 
    - ค่าที่พัก 83 คน ๆ ละ 600 บาท/คน/คืน 2 คืน เป็นเงนิ 99,600 บาท 

 
 
14,940 
 

 
126,000 
 
----------------------------- 
215,800 

         รวมงบประมาณ 356,740 
  

2.7 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. เกิดประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น ซึง่ได้จากการเรียนรู้จากแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 

การลงมือปฏิบัติจริง 

                    2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการ

ติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ อยู่ในระดบัที่ดีข้ีน 

                   3. บุคลากรเกิดการเรียนรู้และตอ่ยอดแนวคิดในการปรับปรุงพัฒนางานของตนเอง 

                      4. บุคลากรทางการศึกษาเกิดการปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงาน 

ตามแผนปฏิบัตริาชการและกลยุทธ์ของ สพฐ.ได้อย่างมเีอกภาพและประสทิธิภาพ 
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โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิาน                      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ ์      ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล  

                     2. นางทวินันท์   ไชยมาโย   ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 

                                3. นางสาวพรรณมณี   นาโสก ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 

ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   
             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท้ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแลงในศตวรรษที่ 21 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ทีจ่ำเป็นในศตวรรษ
ที่ 21  สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  กระบวนการทางวิศวกรรม  และคณิตศาสตร์  ไปใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

(11)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน  มีทักษะทีจ่ำเป็นของโลก 

ศตวรรษที่ 21  สามารถในการแกป้ัญหา  ปรับตัว  สื่อสารและทำงานร่วมกบัผูอ้ื่นได้อย่างมปีระสิทธิผลเพิ่มข้ึน  มีนิสัย

ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  ครูผูส้อนด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  

รวมทั้งนกัเรียนในสังกัดมีทกัษะการเรียนรู้ทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่ 21  และสอดคล้องตามแนวทางสะเต็มศึกษา  (STEM  

Education) 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 

       - แนวทางการพัฒนา   เปลี่ยนโฉมบทบาท  “ครู”  ใหเ้ป็นครูยุคใหม่ 

       - เป้าหมายแผนย่อย   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้  

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
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       - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี  สามารถบรูณาการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรยีนตามแนวทางสะเต็มศึกษา  (STEM  Education)  ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ   ตรงตามจุดเน้นยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

        แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป :  การปฏิรปูการจัดการเรยีนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นปฏิรูป  :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

        เป้าหมาย : ครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 3   ด้านคุณภาพ 

  แนวทางการดำเนินการ  : 
(7) ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีความรู้  มีทกัษะการเรียนรู้และทักษะทีจ่ำเป็นของโลกใน 

ศตวรรษที่ 21  อย่างครบถ้วน   เป็นคนดี  มีวินัย   มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครองในระบอบบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

(8)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเ้ป็นครูยุคใหม่   มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลกัสูตรสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัตหิน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล  มีการ

พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทัง้มจีิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนท่ี 2   รายละเอียดงบประมาณ 

              2.1 หลักการและเหตุผล 

            ตามพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  มาตรา 72 
กำหนดใหผู้้บงัคับบญัชามีหน้าทีป่ระเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมปีระสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล มผีลงานประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความรบัผิดชอบ สมควรได้รบั
บำเหนจ็ความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกคำ ชมเชย รางวัลเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือการบริหารงาน
บุคคลในเรื่องอื่น 
             อย่างไรก็ตาม ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารสถานศึกษา 
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จึงเป็นบทบาทของผูบ้ังคับบัญชาในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิานบนพื้นฐานของผลสำเรจ็
และผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลกั 

  กลุ่มบรหิารงานบุคคล จงึเล็งเห็นความสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บรหิารสถานศึกษา ของ ก.ค.ศ.  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้กำหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ยึดหลักการกระจายอำนาจ ระบบ
คุณธรรม หลกัธรรมาภิบาล และเป็นไปตามพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 จึงจัดทำโครงการประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพือ่มุ่งหวังให้
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของผู้บรหิารสถานศึกษา ชัดเจน มีมาตรฐาน โปร่งใสและเป็น
ธรรม อันจะสง่ผลต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนตอ่ไป  
          2.2 วัตถุประสงค์ 

                 1. เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร ในการประกอบการเลื่อนเงินเดือน การให้

รางวัล และค่าตอบแทนอื่น ๆ ชัดเจน มมีาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม 

                   2. เพื่อสร้างขวัญกำลงัใจในการปฏิบัตงิานผูบ้รหิารสถานศึกษาในการบริหารจัดการภายใต้กฎหมาย 

ระเบียบปฏิบัติอันจะสง่ผลต่อคุณภาพการศึกษา      

                    3. เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สนองตอบภารกจิของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

2.3  เป้าหมาย 

                เชิงปริมาณ 

                 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีเครือ่งมอืประเมินประสทิธิภาพ

และประสทิธิผลการปฏิบัติงานผู้บรหิารสถานศึกษา 

                  2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร มีผลประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 243 โรงเรียน 

                 เชิงคุณภาพ 

                  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสงูข้ึน  
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                  2. โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีการพัฒนาการบริหารงานทัง้ 4 งาน ส่งผลใหเ้กิด  Best Practice 

                  3 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความพึงพอใจกับผลการประเมินประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ส่งผลให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีแรงผลักดันและพลังในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนและโรงเรียน 

2.4 กิจกรรมการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารสถานศึกษา 

กุ.พ. 2564 และ 

ส.ค. 2564 

นางสาวพรรมณี นาโสก 

2 จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อปรบัปรุง/ช้ีแจง

เครือ่งมอืประเมนิประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

มี.ค.2564 และ  

ก.ย. 2564 

นางสาวพรรมณี นาโสก 

3 ออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ก.พ. - มี.ค. 2564–ส.ค.-

ก.ย. 2564 

คณะกรรมการ ตามข้อ 

4.1 

4 ประชุมสรปุผลการประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารสถานศึกษา 

มี.ค. 2564 และ 

ก.ย. 2564 

นางสาวพรรมณี นาโสก 

5 นำผลการประเมินไปใช้  นางสาวพรรมณี นาโสก 

2.5 งบประมาณ    จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน
(20 คน x 30 บาท x 2 มือ้ x 2 รอบ) 

 5,000  5,000 

2 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับปรงุ/ช้ีแจง
เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพประสทิธิผลการ
ปฏิบัติงาน 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
(125 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 2 รอบ 

 
 
 
 

- 
 

15,000  
 
 
 
 

15,000 
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2.5 งบประมาณ    (ต่อ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสด ุ

 ออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา  
- ค่าชดเชยน้ำมันเช้ือเพลิง (กิโลเมตรละ 4 บาท) 
จำนวน 19 เครือข่าย 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการออกประเมินฯ จำนวน 2 ครั้ง    

 
 
 
- 

125,000  125,000 

3 ประชุมสรปุผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัตงิานของผู้บริหารสถานศึกษา 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม20 คน x30บาท x 2 มื้อ  
-อาหารกลางวัน(20 คน x 120บาท x 1มื้อ x 3รอบ) 
 -เอกสารประกอบการประชุมทุกการประชุมตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ครั้งละ 1,500 บาท 
ดำเนินการ 2 ครั้ง/ป)ี 

 
 
 
- 

15,000 
 
 
 

 
 

15,000 

2.6.การประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังเกต/สอบถาม แนวทางการประเมิน 

2.8 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  

               1.ผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพือ่ประกอบการพจิารณาเลื่อนเงินเดือน การให้รางวัลและ

ค่าตอบแทนอื่น ๆ  

                2.ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร มีขวัญ กำลังใจในการ

ปฏิบัติงาน สง่ผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน  

                       3. ผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมผีลงาน Best Practice 

                 4.  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีขวัญกำลงัใจใน

การปฏิบัตงิาน ส่งผลตอ่การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหเ้กิดคุณลักษณะตามทีป่ระเทศชาติและสังคมตอ้งการ  
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โครงการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกดัสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุพัตรา  พรมรกัษา  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

   นางปาลิดา คำพิชิต     ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป 
นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม    ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ    ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 

ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   

             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลแลพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
  (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนาการทำงานที่มุง่ผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนร่วม  ตอบสนองความ
ต้องการขอประชาชนได้อย่าสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบรหิารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เช่ือมโยงการพฒันาในทุกระดับ  ทุกประเด็น  ทุกภารกจิ  และทุกพื้นที่ 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการบรหิารและการจัด
การศึกษาให้ตรงตามเป้าหมายของกลยุทธ์  จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  เปน็ที่ยอมรบัของผู้ใช้บรกิาร 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานได้ยอ่างเต็มศักยภาพ

และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  สง่ผลใหส้ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร  มีข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อใช้ในการบรหิารจัดการครบทัง้ 4 ด้าน 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริหารงานภาครฐั 

       - แนวทางการพัฒนา  กำหนดใหม้การติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ

และผลสมัฤทธ์ิแผนงาน/โครงการ 

      - เป้าหมายแผนย่อย   หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 



154 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

       - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ 

     1.3   แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 5  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นการปฏิรปู  : การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการศึกษา 

        เป้าหมาย : ระบบการบริหารจัดการศึกษามปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 4   ด้านประสิทธิภาพ 

        แนวทางการดำเนินงาน  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน   มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลกั

ในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง   ทันสมยั  และการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ส่วนท่ี 2   รายละเอียดโครงการ 

    2.1 หลักการและเหตุผล 

          สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที ่อยู ่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีอำนาจหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานด้านการศึกษา รวมไปถึงการ

กำกับ ดูแล ติดตามงานต่าง ๆ ร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที ่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร จึงมีบทบาทและภารกิจเป็นตัวกลางที่จะเช่ือมโยงนโยบายทางการศึกษาในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและ

ความต้องการของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร โดยมีอำนาจหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการและ

พัฒนาการศึกษา ตลอดจนกำกับ ดูแล ติดตาม การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นการสนองต่อ

นโยบายการศึกษาของชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จ ึงจำเป็นต้องสร้างความรู ้ ความเข้าใจ ในนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหชั้ดเจนแกผู่้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อบุคคลเหลา่นี้จะได้

นำไปขยายผลสู่โรงเรียนและผู้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อจะได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันและไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

ร่วมกัน จึงจำเป็นที่ต้องจัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหารข้ึน  
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             2.2 วัตถุประสงค์  

         1. เพื่อช้ีแจงนโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่

ผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัดและผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

         2.  เพื่อแจ้งข้อราชการ และช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

       3. เพื่อสร้างขวัญกำลงัใจ และกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการจัดการศึกษา 

2.3  เป้าหมาย 

        ผลผลิต (Output)    

        ผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัด มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษาของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ถูกต้องชัดเจน รวมถึงข้อราชการ และช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

         ผลลัพธ์ (outcome)   

          ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด นำความรู้ความเข้าใจในนโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษาของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ถูกตอ้งชัดเจน นำไปถ่ายทอดขยายผลสู่โรงเรียน ครูผูส้อน และผูป้ฏิบัติได้อย่างถูกตอ้ง

         ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   

          ผู้บรหิารสถานศึกษาในสังกัด รอ้ยละ 80 ข้ึนไป ได้เข้าร่วมการประชุมประจำเดอืนผูบ้รหิาร

สถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร 

2.4  แนวทางดำเนินการ 

       1. แต่งตั้งและประชุมคณะทำงาน 

       2. กำหนดเนื้อหา/วาระการประชุม สถานที่ วัน และเวลา ในการประชุม 

       3. ประสานเรื่องสถานที่ อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม 

       4. จัดทำและแจ้งหนังสือเชิญประชุม และประสานผูเ้กีย่วข้อง 

       5. ดำเนินการประชุม 

       6. รายงานการประชุม และสรปุผลการดำเนินโครงการ 

         2.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

      1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารดำเนินงานด้านการศึกษาไป

ในทิศทางเดียวกันเพื่อสนองต่อนโยบายทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

      2. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีคุณภาพการศึกษา 

อันเนื่องมาจากการพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
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โครงการประชุมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษามุกดาหาร (ผอ.เขต สญัจร) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุพัตรา  พรมรกัษา  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

   นางปาลิดา คำพิชิต     ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป 
นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม    ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ    ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 

ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   

             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลแลพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
  (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนาการทำงานที่มุง่ผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนร่วม  ตอบสนองความ
ต้องการขอประชาชนได้อย่าสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบรหิารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เช่ือมโยงการพฒันาในทุกระดับ  ทุกประเด็น  ทุกภารกจิ  และทุกพื้นที ่
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการบรหิารและการจัด
การศึกษาให้ตรงตามเป้าหมายของกลยุทธ์  จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  เปน็ที่ยอมรบัของผู้ใช้บรกิาร 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานได้ยอ่างเต็มศักยภาพ

และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  สง่ผลใหส้ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร  มีข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อใช้ในการบรหิารจัดการครบทัง้ 4 ด้าน 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริหารงานภาครฐั 

       - แนวทางการพัฒนา  กำหนดใหม้การติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ

และผลสมัฤทธ์ิแผนงาน/โครงการ 

      - เป้าหมายแผนย่อย   หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
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      - การบรรลุเปา้หมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯบคุลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ 

     1.3   แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 5  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นการปฏิรปู  : การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการศึกษา 

        เป้าหมาย : ระบบการบริหารจัดการศึกษามปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 4   ด้านประสิทธิภาพ 

        แนวทางการดำเนินงาน  :  พฒันาระบบบรหิารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน   มีนวัตกรรมเป็นกลไก 

หลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมลูสารสนเทศที่ถูกต้อง   ทันสมัย  และการมสี่วนร่วมของทกุภาคส่วน 

ส่วนท่ี 2   รายละเอียดโครงการ 

             2.1 หลักการและเหตุผล 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการบรหิารจัดการและ

พัฒนาการศึกษา ตลอดจนกำกับ ดูแล ติดตาม การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีผู้บริหาร

สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด

การศึกษา ด้วยการนำนโยบายด้านการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ บุคลากรเหล่าน้ีจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

นโยบายด้านการศึกษาและแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายด้านการจัดการศึกษาที่ถูกต้องและชัดเจน เพื่อจะได้

ดำเนินการไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ด้วยความร่วมมือกัน จึงจำเป็นที่ต้องจัดประชุมเพื ่อประสานงานวิชาการด้าน

การศึกษา อันเป็นการร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

              2.2 วัตถุประสงค์ 

           1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายด้านการศึกษา และแนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน             
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            2.เพื ่อประสานงานวิชาการด้านการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง

สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

        3. เพื่อสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบให้กับสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

2.3  เป้าหมาย 

        ผลผลิต (Output)    

         ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษา 

และแนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและชัดเจน  

       ผลลัพธ์ (outcome)   

        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาที่

ได้จากการประชุมไปดำเนินการได้ตามแนวทางการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  

      ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   

        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมการประชุมฯ 

          2.4  แนวทางดำเนินการ 

        โครงการประชุมเพื ่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 

      1. แต่งตั้งและประชุมคณะทำงาน 

       2. กำหนดเนื้อหา/วาระการประชุม สถานที่ วัน และเวลา ในการประชุม 

       3. จัดทำและแจ้งหนังสือเชิญประชุม และประสานผูเ้กีย่วข้อง 

       4. ดำเนินการประชุม 

       5. สรุปผลการดำเนินโครงการ 

           2.5  ค่าใช้จ่ายของโครงการ  

       ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ แหง่ละ 3,000 บาท จำนวน 8 แห่ง รวมเป็นเงิน จำนวน  24,000  บาท 

           2.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

   1.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้รับการพัฒนาการบริหาร

จัดการจัดการศึกษาทั้งระบบ 

  2. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมคุีณภาพอันเนื่องมาจากผลจาก

การพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ 
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  โครงการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรพร  คนสนิท    ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ 
ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   
             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแลงในศตวรรษที่ 21 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ครูผู้สอนไดร้ับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21  และสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างผูเ้รียนทุกคนใหม้ีความรู้  
ความสามารถ  และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  นำไปสู่การยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

(12)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึนมีทกัษะทีจ่ำเป็นของ 

โลกศตวรรษที่ 21  สามารถในการแกป้ัญหา  ปรับตัว  สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมปีระสทิธิผลเพิ่มข้ึน  มี

นิสัยใฝเ่รียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯผู้เรียนมทีักษะทีจ่ำเป็นในสงัคมความรู้  ประกอบด้วยทักษะ

การคิด  วิเคราะห์  ทักษะการเลือกสรรและประมวลข่าวสารที่มีอยู่  สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเศรษฐกิจใหม่ได้อย่างมี

คุณภาพ 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 

       - แนวทางการพัฒนา   เปลี่ยนโฉมบทบาท  “ครู”  ใหเ้ป็นครูยุคใหม่ 

       - เป้าหมายแผนย่อย   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้  

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21    สามารถเข้าถึงการเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิตดีข้ึน 
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       - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่

เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้  และนวัตกรรมในการยกระดบัคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับช้ันเรียนทีส่อดคล้องกับ

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   ตรงตามความต้องการและบรบิทของสถานศึกษา 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

        แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป :  การปฏิรปูการจัดการเรยีนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นปฏิรูป  :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

        เป้าหมาย : ครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 3   ด้านคุณภาพ 

(4) ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีความรู้  มีทกัษะการเรียนรู้และทักษะทีจ่ำเป็นของโลก 
ศตวรรษที่ 21  อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี  มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

(5) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลกัสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั                  มี

การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ง  รวมทัง้มีจิตวิญญาณความเป็นคร ู

ส่วนท่ี 2    รายละเอียดโครงการ 

         2.1 หลักการและเหตุผล 
              ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจรญิก้าวหน้าไปในอนาคต  

โดยมีทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนที่สำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติให้ไปสู่เป้าหมาย

การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และที่สำคัญโครงสร้างประชากรกำลังเปลี่ยนไปสู่สังคมสูงวัย อัตราการเจริญพันธ์ุลดลง

อย่างต่อเนื่อง ประชากรกลุ่มวัยต่าง ๆ มีปัญหาส่งผลต่อความท้าทายที่จะพัฒนา อาทิ ภาวะนาการในเด็กปฐมวัย 

ความสามารถทางเชาว์ปัญญา ความลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น ผลิตภาพแรงงานต่ำในกลุ่มวัยแรงงานและปัญหา

สุขภาพในกลุ่มผู้สูงวัย การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ การยกระดับคุณภาพคนในทุกติและ

ทุกช่วงวัยเพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ทีด่ี เก่ง มีคุณภาพพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติไปข้างหน้าอย่างเต็มศักยภาพ  
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ซึ่งคนไทยในอนาคตต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีศักยภาพดีรอบด้าน และมีสุขภาวะดีในทุกช่วงวัย มีจิต

สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น มีความมัธยัสถ์ อดออม มีวินัย รักษาศีลธรรม  มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่

จำเป็นในศตวรรษที่ 21  สามารถใช้ภาษาได้ดี มีทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  รวมทั้งอนุรักษ์ภาษา

ถิ่น มีนิสัยรกการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนักพฒันา

เทคโนโลยีระดับสูง เป็นนวัตกร นักคิด นักพัฒนา ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และมีสัมมาอาชีพตามความถนัด

ของตนคณะกรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา         (ก.ต.ป.น.)เป็น

องค์คณะบุคคลที่สำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย

ตามแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา บนพื้นฐานการบริหารจดัการ 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ 

ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและการบริหารทั่วไป     

   2.2 วัตถุประสงค์    
                          1.เพือ่พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา ของหน่วยงาน  

และสถานศึกษา ในสังกัดโดยการมีส่วนร่วม  

                    2. เพือ่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน   

                    3. เพือ่นำผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและ

พัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา  

                2.3  เปา้หมาย 

                     ผลผลิต (Output)    

                       1. มีแผนและเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

                       2. มีข้อมลูและรายงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษาพร้อมเสนอแนะ

แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา   

                      ผลลัพธ์ (outcome)   

                       - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดดำเนินงานและบรหิารจัดการงานทัง้ 4 

ด้าน อย่างเป็นระบบ ถูกต้องและมีคุณภาพ  

                      ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   

                       เชิงปริมาณ        

                       1.คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  

(ก.ต.ป.น.)  ร้อยละ 100 เข้าใจบทบาทหน้าที่และเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง         

                      2. งานทั้ง 4 งานของสำนักงานเขตพื้นที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล        
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                      3. สถานศึกษาร้อยละ 50 ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา  

                      เชิงคุณภาพ        

                      1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  

(ก.ต.ป.น.) มีแผนและเครื่องมือในการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการศึกษา    

                      2. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ ดำเนินงานทัง้ 4 ด้านอย่างเป็นระบบและถูกตอ้ง   

 2.3 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
      1. มีแผนและเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

      2. มีข้อมลูและรายงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาพร้อมเสนอแนะ 

แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา  

      3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสงักดัดำเนินงานและบรหิารจัดการงาน 

ทั้ง 4 ด้าน อย่างเป็นระบบ ถูกต้องและมีคุณภาพ    

2.4 แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปีงบประมาณ 2564 0 11,550 26,900 11,550 50,000 

รวมท้ังสิ้น 50,000 
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โครงการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ              

การติดตาม ประเมนิผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการ และการควบคุมภายในสำนักงานและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุพัตรา  พรมรกัษา  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

   นางปาลิดา คำพิชิต     ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป 
นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม    ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ    ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 

ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   

             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลแลพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
  (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนาการทำงานที่มุง่ผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนร่วม  ตอบสนองความ
ต้องการขอประชาชนได้อย่าสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบรหิารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เช่ือมโยงการพฒันาในทุกระดับ  ทุกประเด็น  ทุกภารกจิ  และทุกพื้นที่ 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ตรงกบัเป้าหมายของกล
ยุทธ์  จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด  มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามตัวช้ีวัดตาม
มาตรฐานการในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประจำปงีบระมาณ  พ.ศ. 2564 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  เปน็ที่ยอมรบัของผู้ใช้บรกิาร 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานได้ยอ่างเต็มศักยภาพ

และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  สง่ผลใหส้ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร  มีผลการประเมินส่วน

ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการ (KRS) และผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาอยู่ในเกณฑร์ะดับดเียี่ยม 

 



164 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริหารงานภาครฐั 

       - แนวทางการพัฒนา  กำหนดใหม้การติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ

และผลสมัฤทธ์ิแผนงาน/โครงการ 

      - เป้าหมายแผนย่อย   หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

       - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมหน่วยงานสู่ความ

เป็นเลิศ 

     1.3   แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 5  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นการปฏิรปู  : การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการศึกษา 

        เป้าหมาย : ระบบการบริหารจัดการศึกษามปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 4   ด้านประสิทธิภาพ 

        แนวทางการดำเนินงาน  :  เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ส่วนท่ี 2   รายละเอียดโครงการ 

     2.1 หลักการและเหตุผล 

                  เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบกับการประเมนิส่วนราชการ

และข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 5/2559 

เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมอบให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมินสว่นราชการ ซึ่งมีผล

บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อน

ภารกิจสำคัญของรัฐบาล  การแก้ไขปัญหาและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการ

ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บรหิารซึ่งเป็น

กลไกสำคัญในการขับเคลื ่อนภารกิจที ่สำคัญของรัฐบาลและการดำเนินตามภารกิจหน่วยงานของรัฐ และการติดตาม 

ประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการบริหารงาน เพื ่อกำกับ ติดตาม 
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ตรวจสอบการดำเนินงานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ บรรจุเป้าประสงค์ที่กำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 และการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 กำหนดให้หน่วยงานของรฐัต้องจดัให้มีการควบคุมภายในเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงานด้านรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับโดย

ให้ใช้มาตรฐานการควบคุมภายในฯ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้จัดทำโครงการการติดตาม ประเมินผล การ

บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ และการควบคุมภายใน

สำนักงานและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะทำงาน

เพื่อจัดทำรายละเอียดเพื่อประกอบแต่ละตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกบักรอบการประเมินผล

การปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการใช้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามกรอบแนวทางการบริหารราชการ โดยรายงาน

ตัวช้ีวัดผ่านระบบติดตามประเมินผล 

การดำเนินงานฯ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ใช้ประกอบการประเมนิผลการปฏิบัติ

ราชการของสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  และสถานศึกษาในสงักัด 

2.2 วัตถุประสงค์  

       1. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน และวิธีการ

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรงุประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

        2. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร สามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของ

ตัวช้ีวัดผลการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

      3.  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร มีการปฏิบัตริาชการทีมุ่่งผลสัมฤทธ์ิต่อ

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 

2.3. เปา้หมาย 

       ผลผลิต  (Outputs) 

        บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการ

ตามมาตรการปรับปรงุประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อการพฒันาและ

สามารถขับเคลือ่นการดำเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายตอบสนองนโยบาย  ภายใต้กรอบการดำเนินงานที่กำหนด 
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      ผลลัพธ์  (Outcomes) 

     สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร มีผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตาม

มาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการ อยู่ในลำดับที่พงึพอใจของระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา 

2.4 กิจกรรมและการดำเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมช้ีแจงการการประเมินส่วนราชการตาม

มาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มีนาคม  2564 
 

นางสุพัตรา   พรมรักษา 

นางปาลิดา  คำพิชิต 

นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ 

นางสาวสจุิตรา  ไตรยวงค์ 

 

 

 

 

2. ประชุมติดตามและประเมินผลการประเมินส่วน

ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

เมษายน - กันยายน 2564 

3.จัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานการประเมิน

ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัตริาชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 จำนวน 20 เล่ม 

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 

2.5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ    

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสด ุ

1 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประเมิน

ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

-ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 40 คน x 35  

บาท x 2 ม้ือ   

-ค่าอาหารกลางวัน 40คนx50บาท x 1 ม้ือ   

 4,800  4,800 - - 
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2.5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ   (ต่อ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวัสด ุ

2 ประชุมติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานตามมาตรการปรบัปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 

คน x 35 บาท x 2 ครั้ง  

 4,800  4,800  

 

- 

 

 

- 

3 ค่าถ่ายเอกสาร และค่าวัสดุอื่น ๆ   400 - 400 - - 

4 จัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงาน

มาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ ประจำปงีบประมาณ 

พ.ศ.2564 จำนวน20เลม่ ๆ ละ 60 บาท   

  

 

400 400 

 

 

- 

 

- 

5 

 

 

เชิญผูบ้รหิารเข้าร่วมประชุมและใน

สำนักงาน เพือ่ทำความเข้าใจและช้ีแจง

ในการรายงานทั้ง 3 ตัวช้ีวัด จำนวน 50 

คน *โดยแบ่งเป็น 2 ภาค เช้ากับบ่าย  

ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน คนละ 

130 บาท รอบที่ 2 รอบสดท้าย 

 10,000  10,000   

 รวมท้ังสิ้น - 20,000 400 20,000   
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2.6 การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการ

ประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 

ผลผลิต 

- บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับข้ันตอน และวิธีการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 

ปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปงีบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

- บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

สามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของตัวช้ีวัดผลการการประเมินส่วน

ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการ  

และรายงานผลให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564 

ผลลัพธ ์

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร  มีผลการ

ดำเนินงานตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ  

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  ติดหนึ่งใน 99 เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาการติดตาม ประเมินผล การบรหิารจัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติ

ราชการ  และการควบคุมภายในสำนักงานและสถานศึกษา  ประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2564 และรายงานผลการดำเนินงานตาม

ระยะเวลาที่ สพฐ. กำหนด 

 

 

การประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมิน 

 

 

 

 

 

2.7 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีระบบการบริหารจัดการการประเมินส่วน

ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานการติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี ้วัดแผนปฏิบัติราชการ  และการควบคุมภายในสำนักงานและสถานศึกษา  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดับที่ประเมินสูงข้ึนกว่าปีผ่านมา 
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โครงการประชุมรบัมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาของสำนักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุพัตรา  พรมรกัษา  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

   นางปาลิดา คำพิชิต     ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป 
นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม    ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ    ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 

ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   

             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลแลพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
  (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนาการทำงานที่มุง่ผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนร่วม  ตอบสนองความ
ต้องการขอประชาชนได้อย่าสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบรหิารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เช่ือมโยงการพฒันาในทุกระดับ  ทุกประเด็น  ทุกภารกจิ  และทุกพื้นที่ 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ตรงกบัเป้าหมายของกล
ยุทธ์  จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด  มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามตัวช้ีวัดตาม
มาตรฐานการในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประจำปงีบระมาณ  พ.ศ. 2564 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  เปน็ที่ยอมรบัของผู้ใช้บรกิาร 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานได้ยอ่างเต็มศักยภาพ

และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  สง่ผลใหส้ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร  มีผลการประเมินส่วน

ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการ (KRS) และผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาอยู่ในเกณฑร์ะดับดเียี่ยม 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริหารงานภาครฐั 
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       - แนวทางการพัฒนา  กำหนดใหม้การติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ

และผลสมัฤทธ์ิแผนงาน/โครงการ 

      - เป้าหมายแผนย่อย   หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

       - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมหน่วยงานสู่ความ

เป็นเลิศ 

     1.3   แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 5  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นการปฏิรปู  : การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการศึกษา 

        เป้าหมาย : ระบบการบริหารจัดการศึกษามปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 4   ด้านประสิทธิภาพ 

        แนวทางการดำเนินงาน  :  เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ส่วนท่ี 2  รายละเอียดโครงการ 

              2.1  หลักการและเหตุผล 

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีอำนาจหน้าที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานด้านการศึกษา รวมไป

ถึงการกำกับ ดูแล ติดตามงานต่าง ๆ ร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที ่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหารจึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน

เขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดมุกดาหาร โดยมีภารกิจเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงนโยบายในการพัฒนาการศึกษาใน

ระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน จึงมีอำนาจหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการ

และพัฒนาการศึกษา ตลอดจนกำกับ ดูแล ติดตาม การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ซึ่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตลอดจนบุคลากรทั้งหมดในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นับเป็นหัวใจสำคญัใน
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การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการนำนโยบายด้านการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรเหล่าน้ี

จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายด้านการศึกษาและแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อนำไปขยาย

ผลสู่โรงเรียนและผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อจะได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารให้ไปสู่เป้าหมายที่      

วางไว้ ด้วยความร่วมมือกันของทุก ๆ  ฝ่าย และเมื่อมีผู้บริหารใหม่ และเริ่มปีงบประมาณใหม่ จึงจำเป็นต้องทำความ

เข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและทำความเข้าใจในนโยบายการปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ

ทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

            2.2  วัตถุประสงค์ 

          1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายการปฏิบัติงานด้านศึกษา และแนวทางนำนโยบายฯ ไปสู่

การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

           2. เพื ่อประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้กันเกี ่ยวกับผลการจัดการศึกษาที ่ผ่ านมาของ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 2.3  เป้าหมาย 

        ผลผลิต (Output)    

          ผู้ร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายด้านการจัดการศึกษาและแนวทางการนำนโยบายฯ ไป

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

        ผลลัพธ์ (outcome)   

        ผู้ร่วมประชุมสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการจัดการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ไป

ขยายผลและปฏิบัติได้ตามแนวทางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

        ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   

        บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและผู้บริหารสถานศึกษา

ในสังกัด ร้อยละ 90 ได้เข้าร่วมประชุมฯ 

           2.4  แนวทางดำเนินการ 

          1.แต่งตั้งและประชุมคณะทำงาน 

        2.กำหนดเนื้อหา/วาระการประชุม สถานที่ วัน และเวลา ในการประชุม 

        3. จัดทำและแจ้งหนงัสือเชิญประชุม และประสานผู้เกี่ยวข้อง 

        4. ดำเนินการประชุม 

        5. จัดทำรายงานการประชุม และสรปุผลการดำเนินโครงการ 
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  2.5 รายละเอียดการขอใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดเตรียมการประชุม -   1,000 - 1,000 - 1,000 

2 จัดทำเอกสารประกอบการประชุม -   3,000 - 3,000 - 3,000 

3 ค่าอาหาร อาหารว่างและ

เครื่องดืม่ 

- 90,000 - 90,000 - 90,000 

4 สรปุผลการดำเนินงาน -   1,000 - 1,000 - 1,000 

 รวม   95,000 - 95,000 - 95,000 

            2.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

   1. ได้ทราบผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา

มุกดาหาร และนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 

    2. ได้แนวทางการพัฒนางานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

     3.นักเรียนและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับการ

พัฒนาด้านการศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้จากการประชุม 
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โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือสื่อสารและสรา้งความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินและการ
ประกันคณุภาพการศึกษาแนวใหม ่
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มนเิทศ  ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคมกริช   ไชยทองศรี     ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ 
ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   
             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  (1) เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
           (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
           (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
2561   โดยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรว่ีาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด  พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 
    1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที่ 21 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  และสร้าง

ความเช่ือมั่นให้กบัผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการดำเนนิงานของสถานศึกษา 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 
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       - แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกการประกันคุณภาพ

การศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา  และปฏิรูป

ระบบการสอบที่นำไปสู่การวัดในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21  มากกว่าการวัดความรู้ 

       - เป้าหมายแผนย่อย   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้  

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 

       - การบรรลเุป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ  โครงการ “พฒันาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา”  เป็นการปฏิรปูโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพจัดใหม้ีมาตรฐานข้ันต่ำของโรงเรียนในทุก

ระดับ  เพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สงูข้ึน  มีการกำหนดมาตรฐานข้ันต่ำของโรงเรียนในทุกระดับที่เหมาะสมกบับริบท

ของประเทศ  เพิ่มการมสี่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  ส่งเสริมภาคประชาชนสังคม  ปรบัปรุงแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกการประกัน

คุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกบัดูแลคุณภาพการศึกษา   และ

ปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทกัษะที่จำเปน็สำหรับศตวรรษที่ 21 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

        แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป :  การปฏิรปูการจัดการเรยีนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นปฏิรูป  :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

        เป้าหมาย : ระบบและกลไกการวัด  การติดตามและประเมินผลที่มปีระสทิธิภาพ 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 3   ด้านคุณภาพ 

  แนวทางการดำเนินการ  :   ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ  ที่เน้นการพฒันาสมรรถนะหลักที่

จำเป็นในแตล่ะระดับ   จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจรงิ   รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทีส่ร้างสมดลุทกุ

ด้าน   ส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปญัญา  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเ้รยีนทุกระดับ 

ส่วนท่ี 2   รายละเอียดโครงการ 

2.1 หลักการและเหตผุล 
            ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาโดย  
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มีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง กำหนดเกณฑ์และรายการประเมินใน

ลักษณะองค์รวม (holistic) เน้นการประเมินตามสภาพจริงที่ไม่ยุ่งยาก เพื่อลดภาระการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการ

ประเมิน ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที ่มีเป้าหมายเพื ่อการพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษามีการ

ประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.๒๕๖๑ ในการปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ 

และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ .ศ.๒๕๖๑ 

เพื ่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาทั้ง

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อีก

ทั้งยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) กระทรวงศึกษาธิการได้ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิ

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้มีการปรับปรุงหลกัเกณฑ์และระเบียบวิธีการประเมินภายนอกรอบสี่ ในช่วงที่มี

การแพร่ระบาดของไวรัสดังที่กล่าวมา ดังนั้น เพื่อให้การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 

บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่ ู ู่ ่การปฏิบัติได้ในทิศทางเดี่ยวกัน อีกทั้งเป็นการเตรียมความ

พร้อมให้กับสำนักงานเขตพื้นที ่และสถานศึกษาที ่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ จาก

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แก่สถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบ สาม ที่รับการประเมินคุณภาพภายนอกครบ 5 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาจึงเห็นสมควรจัดให้มีการสื่อสารสร้างความรู้

ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินแนวใหม่ให้แก่บุคลากรระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความพร้อมใน

การเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน) เกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา การนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ.

๒๕๖๑ สู่การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนการซักซ้อมการประเมิน (Mock assessment) การ

พัฒนาเกณฑ์กลางสถานศึกษา (School Grading) การประเมินตนเองและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (SAR : Self - Assessment Report) ข้อเสนอแนะจากการส ังเคราะห ์ SAR ตลอดจนการจัดทำ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนถึงบทบาทของศึกษานิเทศก์ กับการนิเทศติดตามช่วยเหลือ

เป็นพี่เลี้ยงด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาและแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ตาม

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนด โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ แก่สถานศึกษาที่จะ

เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่  ต่อไป   
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2.2 วัตถุประสงค์    
1. เพื่อสง่เสรมิ และสนับสนุนสถานศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธิภาพและ 

นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเพือ่สื่อสารและสร้างความเข้าใจ  

              2. เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามแนวทางการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ให้ได้รับกา

รับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินของ สมศ.  

               3. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรบัการประเมินแนวใหม่ให้แกบุ่คลากรระดับ

เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ จากสำนักงานรบัรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสี่   

2.3 ผลผลิต (Output)    
                ผู้บริหาร ครูและบุคลากร สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้ง 243 โรงเรียนที่เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ 

ความเข้าใจในระบบการประเมินและการประกนัคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.2561 สามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในให้แก่สถานศึกษาได้อย่างเข้มแข็ง          

               ผลลัพธ์ (outcome)   

               1. สถานศึกษาที่พร้อมรบัการประเมินภายนอกรอบสี่ มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการประเมินและ

การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่   

                2. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และมีประสทิธิภาพ และประสทิธิผล  

               ดัชนีชี้วัดความสำเรจ็ (KPIs)   

                เชิงปริมาณ   

                 1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร สถานศึกษากลุม่เป้าหมาย จำนวน 243 โรงเรียน ทีเ่ข้าร่วมโครงการมี

ความพร้อมในการเข้ารบัการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ รอ้ย 100%  

                  2. ร้อยละ 70 มผีลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดี และดีมาก โดยไม่มีระดบัปรับปรงุและ

ไม่มีโรงเรียนที่มผีลประเมินคุณภาพศึกษาลดลงกว่าเดิม   

                   เชิงคุณภาพ   

                   1. สถานศึกษาระดับ ปฐมวัย ที่เข้ารบัการประเมินภายนอกรอบสี่ มผีลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบที่สี่ รอ้ยละ 100% อยู่ในระดับ ดี   
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                    2. สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่เข้ารบัการประเมินภายนอกรอบสี่ มผีลการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบทีส่ี่ ร้อยละ 100% อยู่ในระดบั ดี  

                    3. จำนวนโรงเรียนทีพ่ัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานได้

อย่างมีคุณภาพ (ค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 3 ข้ึนไป) 

2.4  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินภายนอกรอบสี่ มีความรู ้ความเข้าใจในระบบการประเมินและ 

การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่   

                      2.  สถานศึกษาสามารถจัดทำมาตรฐานการศึกษาและ นำมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 

2561 สู่การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้   

                      3. การจัดทำแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินตนเองและการจัดทำ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (self -assessment report) ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2561   

                      4. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการขับเคลื่อนงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาให้แกส่ถานศึกษาของตนเอง ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างให้มปีระสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน เป็นไป

ในทิศทางเดี่ยวกัน   

                     5. สถานศึกษาได้รับการพฒันา แนะแนวทางการดำเนินงาน ได้อย่างชัดเจน และสามารถดำเนินการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

                     6. สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มสีารสนเทศสำหรบัการวางแผนสง่เสรมิ

พัฒนาระบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน

สังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.5  กลุ่มเปา้หมายผู้ได้รับผลประโยชน ์
                  1. ผู้อำนวยการ ครูและบุคลากร สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความ

เข้าใจในระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.

2551 สามารถนำไป สู่การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในให้แก่สถานศึกษาได้อย่างเข้มแข็ง   

                  2. สถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จำนวน 243 โรงเรียน มีความรู้

ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายรอบรอบสี่  

                  3. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สามารถพัฒนามาตรฐาน

ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้อย่างมีคุณภาพ  
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                  4. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สามารถพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  

                    5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีสารสนเทศสำหรับการวางแผนส่งเสริม

พัฒนาระบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2.6 แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ  

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จา่ยเงินงบประมาณ 

รวม 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ปีงบประมาณ 2564 0 93,000 20,000 7,000 120,000 

รวมท้ังสิ้น 120,000 
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กลยุทธ์ที่ 4  การจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 
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โครงการการบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก  ในสังกัด สพป.มุกดาหาร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มนโยบยและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนีรนาท  ห้วยทราย  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

   นายชูกิจ  พาพันธ์     ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายรุ่งเรือง  อาจหาญ   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   

             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลแลพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
  (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนาการทำงานที่มุง่ผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนร่วม  ตอบสนองความ
ต้องการขอประชาชนได้อย่าสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบรหิารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เช่ือมโยงการพฒันาในทุกระดับ  ทุกประเด็น  ทุกภารกจิ  และทุกพื้นที ่
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ตรงกบัเป้าหมายของกล
ยุทธ์  จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด  มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามตัวช้ีวัดตาม
มาตรฐานการในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประจำปงีบระมาณ  พ.ศ. 2564 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  เปน็ที่ยอมรบัของผู้ใช้บรกิาร 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานได้ยอ่างเต็มศักยภาพ

และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  สง่ผลใหส้ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร  มีผลการประเมินส่วน

ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการ (KRS) และผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาอยู่ในเกณฑร์ะดับดเียี่ยม 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริหารงานภาครฐั 

       - แนวทางการพัฒนา  กำหนดใหม้การติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ

และผลสมัฤทธ์ิแผนงาน/โครงการ 

      - เป้าหมายแผนย่อย   หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
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       - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมหน่วยงานสู่ความ

เป็นเลิศ 

     1.3   แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 5  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นการปฏิรปู  : การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการศึกษา 

        เป้าหมาย : ระบบการบริหารจัดการศึกษามปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 4   ด้านประสิทธิภาพ 

        แนวทางการดำเนินงาน  :  เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ส่วนท่ี 2  รายละเอียดโครงการ 

           2.1  หลักการและเหตุผล 

         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 

จัดทำแผนการดำเนินงาน รวบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามบริบทของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งวางแผนการ

ดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม  ทั ้งเสนอปัญหาและอุปสรรค เพื ่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงานตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการนั้น 

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 243  โรง  3  สาขา 

มีโรงเรียนขนาดเล็ก  จำนวน 145 โรง  3  สาขา   คิดเป็นร้อยละ 58  ของโรงเรียนทั้งหมด   มีปัญหาและอุปสรรคใน

การบริหารจัดการที่หลากหลาย  เช่น  ขาดผู้บริหาร   ครูไม่ครบช้ัน  ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

ครูไม่ตรงเอก ครูย้ายบ่อย สื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้มีจำนวนจำนวนจำกัด  สาเหตุจากได้รับงบประมาณน้อย  

เป็นต้น   เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  กลุ่มนโยบายและ

แผน  ซึ่งมีหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไป

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานตามยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ  จึงได้จัดทำโครงการการบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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2.2 วัตถุประสงค ์

       1.เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน  ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบบรหิารจัดการที่มปีระสทิธิภาพ   

        2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก/โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แมเ่หล็ก)  ให้มีความพร้อมในการ

บรหิารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

              2.3  เป้าหมาย  
                    เชิงปริมาณ   
                     โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   จำนวน 145 โรง    
3  สาขา 
                    เชิงคุณภาพ 
                     1. โรงเรียนขนาดเลก็/โรงเรียนดีใกลบ้้าน (แม่เหล็ก) ในสังกัดทกุโรงเรียนได้รบัการส่งเสริม  
สนับสนุนด้านการบรหิารจัดการและการพฒันาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
                      2. โรงเรียนขนาดเล็ก  ได้รับการบริหารจดัการที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
  2.4 วิธีการดำเนนิงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหต ุ
1 จัดทำแผนบรหิารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน ม.ค. - ก.ย.  
2 จัดทำแผนบรหิารจัดการโรงเรียนขนาดเลก็ พ.ค.  -  มิ.ย.  
3 นิเทศ ติดตาม  กำกับ ติดตาม  ตรวจสอบ  การบรหิารงบประมาณ  การ

บรหิารงานบุคคล  การบริหารงานวิชาการ  และการบรหิารทั่วไปโรงเรยีนขนาดเล็ก 
ก.ค. - ก.ย.  

          2.5 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งปม. 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

กิจกรรมท่ี 1 จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชมุชน 

          1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบรหิารจัดการ

โรงเรียนคุณภาพชุมชน  

          2.ประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน   

            -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ  จำนวน 

10  คน ๆ ละ 2  มื้อ ๆ ละ 30  บาท  (10 x 60 ) 

          -ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 10 คน 1 มื้อ ๆ  ละ120 บาท   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 

1,200 
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2.5 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ต่อ) 

กิจกรรม 

เงินงบประมาณ เงิน

นอก 

งปม. 

รวม ตอบ

แทน 

ใช้สอย วัสด ุ

      3. นเิทศ ติดตาม การดำเนินการโรงเรียนคุณภาพชุมชน  

          -ค่าน้ำมันเช้ือเพลงิ /ชดเชยน้ำมันเช้ือเพลิง (800 บาท x 1 

คัน x 4 วัน)   ( 800 x 4 )  

               -ค่าเบี้ยเลี้ยง  (120  บาท x 10 คน x 4  วัน)  

               -ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าวัสด ุ

 

 

4,800 

 

 

 

3,200 

 

 

 

 

800 

  

 

 

 

10,600 

กิจกรรมท่ี 1  จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชมุชน 

                1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจดัการ 

โรงเรียนคุณภาพชุมชน  

               2. ประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน   

                    -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ  

จำนวน 10  คน ๆ ละ 2  มื้อ ๆ ละ 30  บาท  (10 x 60 ) 

                    -ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน 10 คน 1 มื้อ ๆ ละ    

120 บาท  (10  x 120  ) 

                 3. นิเทศ ติดตาม การดำเนินการโรงเรียนคุณภาพชุมชน  

                   -ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง/ชดเชยน้ำมันเช้ือเพลิง       

(800 บาท x 1 คัน x 4 วัน)   ( 800 x 4 )  

                   -ค่าเบี้ยเลี้ยง  (120  บาท x 10 คน x 4  วัน)  

                   -ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าวัสด ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,800 

 

 

 

 

 

 

 

600 

 

1,200 

 

 

3,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,600 

                   3. ประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียน 

ขนาดเล็ก  ประจำปี  2564 

                      -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการ  

จำนวน  15  คน 2  มื้อ ๆละ 30 บาท  ( 15  x 60)   

  

 

 

900 
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2.5 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ต่อ) 

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งปม. 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

    -ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 15คน 1 มื้อ ๆละ 120 บาท    

     -ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าวัสด ุ

 1,800 

 

 

700 

  

3,400 

กิจกรรมท่ี 3  นิเทศ  ติดตาม  กำกับ ติดตาม  ตรวจสอบ  

การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงาน

วิชาการ  และการบริหารทั่วไปโรงเรียนขนาดเล็ก 

                 1.ออกนิเทศ  ติดตาม  กำกับและประเมินผล

การจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

                   -ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง/ชดเชยน้ำมันเช้ือเพลิง ( 

800 บาท  x 1  คัน  x  8  วัน)   ( 800 x  8) 

                -ค่าเบี้ยเลี้ยง (120 บาท x 10  คน  x 8  วัน) 

 

 

 

 

 

 

 

9,600 

  

 

 

 

 

 

6,400 

  

 

 

 

 

 

 

16,000 

รวมท้ังสิ้น 14,400 7,700 7,900  30,000 

2.6  การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1.  โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  ได้รับการบริหารจัดการ

ตามแผนการบรหิารจัดการ 

-ตรวจสอบการบรหิารจัดการตาม

แนวทางบรหิารจัดการโรงเรียน

คุณภาพชุมชน 

แบบตรวจสอบข้อมลู 

2. โรงเรียนขนาดเล็ก  ได้รับการบริหารจัดการตามแผน

บรหิารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

2. นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กหรือนกัเรียนในพื้นที่

ใกล้เคียงมาเรียนที่โรงเรียนดีใกล้บ้าน 

 -ตรวจสอบการบริหารจัดการตาม

แนวทางบรหิารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็ก  ประจำปี  2564 

ตรวจสอบข้อมลูนักเรียนที่มาเข้า

เรียนโรงเรียนดีใกล้บ้าน 

แบบตรวจสอบข้อมลู 

 

 

แบบตรวจสอบข้อมลู 
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 2.7 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด มีระบบบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ  ส่งผลทำให้นักเรียนได้รับโอกาสและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

โครงการส่งเสริมงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี และกจิกรรมวันสำคญัของชาตไิทย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุพัตรา  พรมรกัษา  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

   นางปาลิดา คำพิชิต     ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป 
นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม    ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ    ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 

ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   

             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลแลพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
  (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนาการทำงานที่มุง่ผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนร่วม  ตอบสนองความ
ต้องการขอประชาชนได้อย่าสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบรหิารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เช่ือมโยงการพฒันาในทุกระดับ  ทุกประเด็น  ทุกภารกจิ  และทุกพื้นที่ 
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ตรงกบัเป้าหมายของกล
ยุทธ์  จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด  มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามตัวช้ีวัดตาม
มาตรฐานการในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประจำปงีบระมาณ  พ.ศ. 2564 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  เปน็ที่ยอมรบัของผู้ใช้บรกิาร 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานได้ยอ่างเต็มศักยภาพ

และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  สง่ผลใหส้ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร  มีผลการประเมินส่วน

ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการ (KRS) และผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาอยู่ในเกณฑร์ะดับดเียี่ยม 
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  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริหารงานภาครฐั 

       - แนวทางการพัฒนา  กำหนดใหม้การติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ

และผลสมัฤทธ์ิแผนงาน/โครงการ 

      - เป้าหมายแผนย่อย   หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

       - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ 

     1.3   แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรปู 5  :  การปฏิรปูการจดัการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นการปฏิรปู  : การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการศึกษา 

        เป้าหมาย : ระบบการบริหารจัดการศึกษามปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 4   ด้านประสิทธิภาพ 

        แนวทางการดำเนินงาน  :  เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ส่วนท่ี 2  รายละเอียดโครงการ 

            2.1 หลักการและเหตุผล 

     ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อน้อมรำลึกถึง

ความสำคัญของวันดังกล่าวและร่วมกันธำรงรักษาให้คงอยู ่สืบไป จังหวัดมุกดาหารจึงได้มีการจัดงาน พระราชพิธี      

งานรัฐพิธี งานพิธี และกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  ขึ้นในรอบปี เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาล และนโยบายของจงัหวัด     

ที่ต้องการให้ประชาขนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและเกิดความรักสามัคคี ยึดมั่นในสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างสมพระเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนที่

พบเห็นโดยทั่ว ไป ให้เกิดความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ที่ทางจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานอื่นจัดข้ึน เพื่อแสดง

ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันบังเกิด

ประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และร่วมสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ

ท้องถ่ิน ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป  
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           2.2  วัตถุประสงค์ 

          1. เพื่อแสดงความจงรกัภักดีและสำนึกในพระมหากรณุาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกจิ ของ

พระมหากษัตริย์ไทย 

          2. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป 

          3. เพื่อปลกูฝงัใหบุ้คลากรในสงักัด ตลอดจนครูและนกัเรียนที่ร่วมกจิกรรมวันสำคัญ มจีิตสำนึกถงึ

ความสำคัญของสถาบันครอบครัว ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

          2.3  เป้าหมาย 

        ด้านปริมาณ 

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ร่วมงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี และ

กิจกรรมวันสำคัญ อย่างน้อยร้อยละ 90 ของกิจกรรมทั้งป ี

       ด้านคุณภาพ 

         1. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดได้แสดงออกซึง่ความจงรกัภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่

ทรงบำเพญ็พระราชกรณียกิจ ของพระมหากษัตริย์ไทย 

       . 2 ข้าราชการและบุคลากรในสงักัดได้ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและ

พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป 

        3. ข้าราชการและบุคลากรในสงักัด ตลอดจนครูและนกัเรียนที่ร่วมกจิกรรมวันสำคัญ ได้รับการปลูกฝัง

ให้มีจิตสำนึกถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

            2.4  แนวทางดำเนินการ 

         1. เสนอโครงการ 

         2. ประชุมช้ีแจง 

        3. แต่งตั้งคณะทำงาน 

   2.5  ดำเนินงานตามโครงการ ดังนี ้

         1. จัดทำคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี 

และกิจกรรมวันสำคัญของชาติตามที่กำหนด 

         2. จัดทำและแจง้เวียนหนงัสอืให้ข้าราชการและบุคลากรในสงักัดร่วมงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งาน

พิธี และกิจกรรมวันสำคัญของชาติตามที่กำหนด 

        3. จัดทำและแจ้งเวียนหนังสือประชาสมัพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน รวมถึง

สถานศึกษาในสังกัดร่วมกจิกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและจงัหวัดจัดข้ึน 
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        4. จัดเตรียม/หาพวงมาลา พานพุม่ดอกไมส้ด พานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เทียนสำหรับจุดถวายพระพร/

น้อมรำลึก สำหรบัร่วมงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีที่ทางจังหวัดกำหนด 

 2.6   รายละเอียดการขอใช้งบประมาณ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

    เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์สำหรบัร่วมงาน/กจิกรรมวันสำคัญ ดงันี ้

   - ค่าพานพุ่มดอกไม้สดหรือผสม ขนาด 9-10 นิ้ว   จำนวน   1 ครั้ง  เป็นเงิน  2,000 บาท 

                  (กิจกรรมงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ วันที่ 5 ธันวาคม) 

    - ค่าพานพุ่มดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์ 500 บาท  จำนวน 11 ครั้ง เป็นเงิน  5,500 บาท 

    - ค่าพวงมาลา 1,000 บาท      จำนวน   8 ครั้ง  เป็นเงิน  8,000 บาท 

    รายละเอียดการค่าใช้จ่ายในการจัดหา/ซือ้วัสดุอุปกรณ์สำหรับร่วมงาน/กจิกรรมวันสำคัญ ดงันี ้

ลำดับ วันท่ี/เดือน ชื่องานรัฐพิธี/วันสำคัญของชาต ิ แนวทางปฏิบัติ หมายเหต ุ
1 17 มกราคม พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน 

“วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” 
- ถวายพุ่มดอกไม้  

2 18 มกราคม พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) 

- ถวายพุ่มดอกไม้  

3 24 กุมภาพันธ์ พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุ
สาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพทุธ
เลิศหล้านภาลัย 

- ถวายพุ่มดอกไม้  

4 ข้ึน 15 ค่ำ เดือน 3 วันมาฆบูชา - ทำบุญตักบาตร  
5 2 มีนาคม วันมาตรฐานฝีมอืแรงงาน

แห่งชาติ (พระบิดาแห่งมาตรฐาน
การช่างไทย) 

- ถวายพุ่มดอกไม้สด 
สีขาวเหลือง 

 

6 31 มีนาคม พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน 
“วันที่ระลึกพระบาทสมเดจ็พระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎา
ราชเจ้า” 

- ถวายพุ่มดอกไม้  

7 1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน - ถวายพุ่มดอกไม้  
8 6 เมษายน พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน 

“วันพระบาทสมเดจ็พระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกและวันทีร่ะลึก
มหาจกัรบีรมราชวงศ์” 

- ถวายพุ่มดอกไม้  
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ลำดับ วันท่ี/เดือน ชื่องานรัฐพิธี/วันสำคัญของชาต ิ แนวทางปฏิบัติ หมายเหต ุ
9 25 เมษายน พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่

ระลกึวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

- ถวายพวงมาลา  

10 30 พฤษภาคม พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วัน
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว” 

- ถวายพวงมาลา  

11 ข้ึน 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชา - ทำบุญตักบาตร  
12 3  มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
- พิธีทำบุญตักบาตร 
- พิธีลงนามถวายพระพร 
- พิธีถวายเครื่องราช
สักการะ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน) 
และจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล 

 

13 9 มิถุนายน พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเดจ็
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
พระอัฐมรามาธิบดินทร” 

- ถวายพวงมาลา  

14 ข้ึน 15 ค่ำ เดือน8 
แรม 1 ค่ำ เดือน8 

วันอาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา 

- ทำบุญตักบาตร  

15 11  กรกฎาคม พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วัน
สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช” 

- ถวายพวงมาลา  

16 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

- พิธีทำบุญตักบาตร 
- พิธีลงนามถวายพระพร 
- พิธีถวายเครื่องราช
สักการะ (พุ่มทอง-พุ่มเงิน) 
และจุดเทียนถวายพระพรชัย
มงคล 

 

17 7 สิงหาคม พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วัน
รพี” (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) 

- ทำบุญตักบาตร 
- ถวายพวงมาลา 
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ลำดับ วันท่ี/เดือน ชื่องานรัฐพิธี/วันสำคัญของชาต ิ แนวทางปฏิบัติ หมายเหต ุ
18 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ
วันแม่แห่งชาติ 

- พิธีทำบุญตักบาตร 
- พิธีลงนามถวายพระพร 
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะ 
(พุ่มทอง-พุ่มเงิน) และจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล 

 

19 1 ตุลาคม พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน 
“วันพระบาทสมเดจ็พระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

- ถวายพวงมาลา  

20 ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร 

- พิธีทำบุญตักบาตร 
- พิธีวางพวงมาลา 
- พิธีจุดเทียนน้อมรำลึก 

 

21 15 ตุลาคม วันตำรวจ - ทำบุญตักบาตร  
22 ๒๑ ตุลาคม พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน 

“วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนน”ี 

- ทำบุญตักบาตร 
- ถวายพุ่มดอกไม้ 

 

23 ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช (วันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) 

- ถวายพวงมาลา  

24 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแหง่ฝนหลวง - ถวายพุ่มดอกไม้  
25 ๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ 
และวันพ่อแหง่ชาติ 

- พิธีทำบุญตักบาตร 
- พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด
หรือดอกไม้ประดิษฐ์ โทนสี
เหลือง 

-  

26 28 ธันวาคม วันสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช - ถวายพุ่มดอกไม้  

           2.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

        1. บุคลากรและครูนักเรียนในสงักัดมีความตระหนกั และมุง่มั่นในการดำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่ตลอดไป  

                  2. ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรม ประเพณีประจำชาติจะเจรญิรุง่เรืองสืบไป 
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โครงการจัดนิทรรศการและเสนอผลงานของนักเรียนงานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร  

 ประจำปี 2564   ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุพัตรา  พรมรกัษา  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

   นางปาลิดา คำพิชิต     ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป 
นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม    ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ    ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 

ส่วนท่ี 1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี   

             เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
    1.1  ยุทธศาสตรช์าต ิ
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลแลพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
  (1) เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนาการทำงานที่มุง่ผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนร่วม  ตอบสนองความ
ต้องการขอประชาชนได้อย่าสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส 
  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบรหิารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เช่ือมโยงการพฒันาในทุกระดับ  ทุกประเด็น  ทุกภารกจิ  และทุกพื้นที ่
  (3) การบรรลเุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ตรงกบัเป้าหมายของกล
ยุทธ์  จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด  มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามตัวช้ีวัดตาม
มาตรฐานการในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประจำปงีบระมาณ  พ.ศ. 2564 
   1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1)  เป้าหมายระดบัประเด็นของแผนแม่บทฯ 
-เป้าหมาย  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  เปน็ที่ยอมรบัของผู้ใช้บรกิาร 

      -การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานได้ยอ่างเต็มศักยภาพ

และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  สง่ผลใหส้ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร  มีผลการประเมินส่วน

ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการ (KRS) และผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาอยู่ในเกณฑร์ะดับดเียี่ยม 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริหารงานภาครฐั 
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       - แนวทางการพัฒนา  กำหนดใหม้การติดตามประเมินผลสมัฤทธ์ิการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ

และผลสมัฤทธ์ิแผนงาน/โครงการ 

      - เป้าหมายแผนย่อย   หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

       - การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ 

     1.3   แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา 

        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 5 :การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

        ประเด็นการปฏิรปู  : การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัดการศึกษา 

        เป้าหมาย : ระบบการบริหารจัดการศึกษามปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2565 

       นโยบายท่ี 4   ด้านประสิทธิภาพ 

        แนวทางการดำเนินงาน  :  เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ส่วนท่ี 2  รายละเอียดโครงการ 

   2.1  หลักการและเหตุผล 
               ตามที่จ ังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดจัดงานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564               

ในระหว่างวันที่ 7 - 15 มกราคม 2564  รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจงัหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่

ประชาสัมพันธ์งานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารและให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รู้จักอย่างกว้างขวาง 

รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป ตลอดจนเพื่อเป็นการหารายได้ใหเ้หล่า

กาชาดจังหวัดมุดาหาร ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล การช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส  โดยจัดกิจกรรมใน

รูปแบบต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้มาเที่ยวงานได้รับความรู ้ความบันเทิง และกิจกรรมที่เปน็ประโยชน์อย่างหลากหลาย  และได้มีคำสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายออกร้านแสดงนิทรรศการและผลงานของสว่นราชการ โดยได้แต่งตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร จัดร้านนิทรรศการร่วมกับโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นการร่วมมือในการจัดงานและเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้จัดทำโครงการจัดนิทรรศการและผลงานของ

นักเรียนงานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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2.2 วัตถุประสงค ์
                 1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถ่ินให้คงอยู่อย่างยัง่ยืน 

                 2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมของนักเรียนและสถานศึกษา และ

ผลผลิตของนักเรียนแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป และห้างร้าน บริษัท เอกชนและส่วนราชการอื่น ๆ  ไ ด้รับ

ทราบถึงคุณภาพและผลการจัดการศึกษาในเชิงประจักษ์     

                3. สถานศึกษาในสังกัดมีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนร่วมในงานกาชาดและงาน

ของดีจังหวัดมุกดาหาร  

                  2.3  เป้าหมาย 

                      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 243 โรงเรียน  

                2.4. ดัชนีวัดความสำเร็จ 

                      เชิงปริมาณ 

                      สถานศึกษาที่เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร ได้เสนอ

ผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์ของนักเรียน และนำไปสู่การสร้างรายได้ให้สถานศึกษาเพื่อใช้ในการศึกษาและสร้างรายได้

ให้แก่ครอบครัวของนักเรียน จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วม 30 โรงเรียน 

                     เชิงคุณภาพ  

                      ข้าราชการครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการฯ ได้เรียนรู้ ได้ทักษะการฝึกวิชาชีพ 

ซึ่งนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้ เพราะการนำเสนอสินค้าจากผลผลิตนักเรียน โครงงาน ลงสู่การปฏิบัติจริง  

2.5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์   

                 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                 2. สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

                           3. นักท่องเที่ยวและประชาชนที่มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

                   2.6  งบประมาณคา่ใช้จา่ย 

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษามุกดาหาร จำนวน 50,000 บาท  เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี ้

                      1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะของโรงเรียนที่นำอุปกรณ์มาจัดนิทรรศการ จำนวน 20 โรงเรียน 

โรงเรียนละ 2,300.- บาท  รวมเป็นเงิน  46,000 บาท 

                       2. วัสดุที่ใช้ในจัดร้านนิทรรศการ   จำนวน  2,000 บาท 

                         3. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ช่วยจัดและดูแลอำนวยความสะดวกร้านนิทรรศการฯ จำนวน 2,000 บาท 
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 2.7 ประเมินผล  

                    1.การสังเกตและการรายงานผลการดำเนินงานจากส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการระดบัจงัหวัด

ประเมินในภาพรวมเพื่อการแข่งขันในการจัดนิทรรศการร้านงานกาชาดประจำปี 2564 

                    2. แบบประเมินจากผู้ทีเ่ข้าเยี่ยมชมการจัดร้านนทิรรศการฯ 

                 2.8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

                1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงาน และได้แสดง

นวัตกรรม ผลผลิตของนักเรียนตามนโยบายของรัฐบาลลดเวลาเรียนและเพิ่มเวลารู้  

               2. การงานเทคโนโลยีใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ และความสามัคคีในองค์กรระหว่างสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารกบัสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานราชการอื่น   

                  2.9 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

              1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีระบบการบริหารจัดการการประเมิน

ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการแบบบูรณาการ  เพื่อการพัฒนาอย่างมี

ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐาน 

               2. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้แสดงออกถงึความ

ร่วมมือ ความรัก ความสามัคคี และไดเ้สนอผลงาน นวัตกรรมของนักเรียนเพื่อการพัฒนาระดบัมืออาชีพสร้างเป็น

รายได้ให้กับครอบครัวของนักเรียนได้ และแข่งขันระดับประเทศต่อไป  

               3. นักเรียนได้แสดงออกในด้านความสามารถต่าง ๆ เช่น ด้านการผ้า การใช้เศษผ้าในการประดิษฐ์

ของใช้ การเกษตร การกสิกรรม และการแปรรูปอาหารตามฤดูกาลของทอ้งถ่ิน  

               4. สถานศึกษาให้ฝึกให้นักเรียนได้เข้าใจ เข้าร่วม ในการจัดกจิกรรมสหกรณ์โรงเรียน อดออม และ

สิ้นปีมามีการปันผลเฉลี่ยคืน จากการเข้าร่วมกจิกรรมของสถานศึกษาได้ 

               5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ระบบการควบคุมภายในเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
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