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ส่วนที่ 1

หน้า1

ข้อมูลพื้นฐาน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร เลขที่ 17 ถนนวิวิธสุรกำร ตำบลมุกดำหำร
อำเภอ เมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร รหัสไปรษณีย์ 49000 โทรศัพท์ 0-4261-1532 โทรสำร 0-4261-3040
Website http://www.mdh.go.th
ตั้งอยู่บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดมุกดำหำร อยู่ทำงทิศตะวันออกของศำลำกลำงจังหวัดมุกดำหำร
ลักษณะเป็ นอำคำรคอนกรี ตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หลังคำทรงจั่ว รูปตัว ยู ก่อสร้ำงเมื่อปี พ.ศ.2530
เดิมเป็ น อำคำรส ำนั กงำนศึก ษำธิก ำรจั งหวั ดมุกดำหำร และส ำนักงำนสำมัญศึ กษำจังหวัดมุก ดำหำรมี ห น้ำ ที่
รับ ผิ ดชอบบริ ห ำร จั ดกำรศึกษำแก่ป ระชำกรวัยเรียน ครอบคลุ มใน 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองมุกดำหำร
อำเภอคำชะอี อำเภอดอนตำล อำเภอนิคมคำสร้ อย อำเภอดงหลวง อำเภอหนองสู ง และอำเภอหว้ำนใหญ่
มีอำณำเขตติดต่อกับอำเภอต่ำง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
อำเภอธำตุพนม อำเภอนำแก จังหวัดนครพนม
และอำเภอเต่ำงอย จังหวัดสกลนคร
ทิศใต้
ติดต่อกับ
อำเภอเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร อำเภอชำนุมำน
จังหวัดอำนำจเจริญ และอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลำวโดยมีแม่น้ำโขง
เป็นเส้นกั้นพรมแดน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
อำเภอเขำวง อำเภอกุฉินำรำยณ์ จังหวัดกำฬสินธุ์
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บทบาทหน้าที่
อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
ตำมประกำศกระทรวงศึก ษำธิก ำร เรื่อ งกำรแบ่ งส่ ว นรำชกำรภำยในส ำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำ
พ.ศ.2560 ข้อ 5 (รำชกิจ จำนุ เบกษำ เล่ ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง. วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2560) ข้อ 5
ให้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจหน้ำที่ดำเนินกำรให้ เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร
เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (รำชกิจจำนุเบกษำเล่มที่ 135
ตอนพิเศษ 218 ง. วันที่ 7 กันยำยน 2561) มีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. ประสำนกำรระดมทรั พยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
8 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำรูปแบบ
ที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
10. ประสำน ส่ ง เสริ ม กำรด ำเนิ นกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุก รรมกำร และคณะทำงำน
ด้ำนกำรศึกษำ
11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ไว้ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอำนวยกำร
(2) กลุ่มนโยบำยและแผน
(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน
(10) กลุ่มกฎหมำยและคดี
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพ.ศ. 2560
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้ส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอำนวยกำร มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ข) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอำนวยกำร
(ค) ดำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ
(ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร
(จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
(ฉ) ประสำนกำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ช) ดำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร
(ฌ) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิใช่งำน ของส่วน
รำชกำรใดโดยเฉพำะ
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
(2) กลุ่มนโยบำยและแผน มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
(ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรร งบประมำณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและ ผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
และแผน
(ง) ดำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมำย
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(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ดำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
(ค) ดำเนินงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ สำรสนเทศ และกำรสื่อสำร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรพัย์ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน
(ข) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี
(ค) ดำเนินงำนเกีย่ วกับงำนบริหำรงำนพัสดุ
(ง) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำนบริหำร
สินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) วำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
(ค) วิเครำะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรลำออกจำกรำชกำร
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อนเงินเดือน
กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
(ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำงๆ กำรออกบัตรประจำตัว
และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ
(ซ) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์และ กำรดำเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน
(ค) ดำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำน วิชำชีพและ
จรรยำบรรณ
(ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(จ) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
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(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตรกำรศึกษำระดับก่อน
ประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและ กำรประเมินผลกำรศึกษำ
(ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำรวมทั้งประเมิน ติดตำม
และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
(จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ
(ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
(ซ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมำย
(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ
(ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำม อัธยำศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร
และสถำบันสังคมอื่น
(ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย และ
มำตรฐำนกำรศึกษำ
(จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด เนตรนำรี
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยำวชน
และงำนกิจกำรนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
(ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง
ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
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(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแล ทรัพย์สิน
(ข) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรดำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนเปรียบเทียบกับผลผลิต
หรือเป้ำหมำยที่กำหนด
(ค) ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(ง) ดำเนินกำรอื่นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยกำหนด
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
(10) กลุ่มกฎหมำยและคดี ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และมีอำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกรมีวินัยและรักษำวินัย
(ข) ดำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย
(ง) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์
(จ) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์
(ฉ) ดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
(ช) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ) ดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำยและงำนคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
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จานวนบุคลากรสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ตารางที่ 1 จานวนผูบ้ ริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบตั งิ านในสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ตาแหน่ง / สายงาน
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
รองผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
ศึกษำนิ เทศก์
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค (2)
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนรำชกำร(นักจิตวิทยำประจำสำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำ)
ลูกจ้ำงชัว่ ครำว
รวมทั้งหมด
ข้อมูล ณ 30 ตุลำคม 2563 ระบบ EMIS

จานวน (คน)
1
4
22
45
3
1
11
87

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานศึกษา
ตารางที่ 2 อัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จาแนกตามสายงาน
ตาแหน่ง / สายงาน
ผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ
รองผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ
ครูผูส้ อน
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนรำชกำร
ครูอตั รำจ้ำง
-ครูพี่เลี้ ยงเด็กพิกำร
-บุคลำกรครูวิทย์-คณิต
ลูกจ้ำงชัว่ ครำว
-ธุรกำรโรงเรียน
-นักกำรภำรโรง

จานวน (คน)
223
8
1,916
76
100
68
22

รวมทั้งหมด

243
83
2,739
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ข้อมูลพื้ นฐานทางการศึกษา ปี การศึกษา 2563
ตารางที่ 3 จานวนโรงเรียนที่จดั การศึกษาทุกสังกัด จาแนกตามระดับและสังกัด แยกรายอาเภอ

โรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดำหำร

หนองสูง

ดงหลวง

หว้านใหญ่

นิคมคาสร้อย

คาชะอี

เมืองมุกดาหาร

โรงเรียน

ดอนตาล

อาเภอ
รวม

79

34

34

36

15

29

19

246

1.ปฐมวัย – ประถมศึกษำ

64

28

26

25

10

20

16

189

2.ปฐมวัย – มัธยมศึกษำตอนต้น

15

6

8

11

5

9

3

57

3.Home School

3

0

0

1

0

0

0

4

รวม (1-3) 82

34

34

37

15

29

19

250

โรงเรียนสังกัด สพม.22 (นครพนม – มุกดำหำร)

11

5

5

3

1

2

3

30

โรงเรียนสังกัด สช. (เอกชน)

8

1

1

1

0

1

0

12

โรงเรียนสังกัด อปท.

3

1

1

0

0

0

0

5

โรงเรียนสังกัดสำนักงำนพระพุทธศำสนำ

1

0

0

0

0

0

0

1

โรงเรียนตำรวจตระเวนชำยแดน

0

1

0

0

0

1

0

2

โรงเรียนสังกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ

2

0

0

0

0

0

0

2

โรงเรียนสังกัดอำชีวศึกษำ

3

0

1

1

0

1

0

6

รวม 28

8

8

5

1

5

3

58

รวมทั้งสิ้ น 110

42

42

42

16

34

22

308
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ตารางที่ 4 จานวนโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร จาแนกตามจานวนนักเรียน แยกรายอาเภอ
หนองสูง

ดงหลวง

หว้านใหญ่

นิคมคาสร้อย

คาชะอี

เมืองมุกดาหาร

จานวนนักเรียน

ดอนตาล

อาเภอ
รวม

จำนวนนักเรียน 0

1

0

0

0

0

1

0

2

จำนวนนักเรียน 1 - 120

42

23

20

23

9

12

16

145

จำนวนนักเรียน 121 - 200

26

8

11

8

3

8

3

67

จำนวนนักเรียน 201 - 300

7

2

0

3

3

5

0

20

จำนวนนักเรียน 301 - 499

1

1

3

2

0

3

0

10

จำนวนนักเรียน 500 – 1,499

2

0

0

0

0

0

0

2

จำนวนนักเรียน 1,500 ขึ้ นไป

0

0

0

0

0

0

0

0

รวม 79

34

34

36

15

29

19

246

ตารางที่ 5 แสดงจานวนนักเรียน และ ครู แยกรายอาเภอ
อาเภอ

นักเรียน (คน)

เมืองมุกดาหาร
คาชะอี
นิคมคำสร้อย
ดอนตาล
หว้านใหญ่
ดงหลวง
หนองสูง
รวม

10,972
3,527
4,046
4,494
1,761
4,330
1,503
30,633

ระบบ EMIS 30 ก.ย. 2563

ห้องเรียน (ห้อง) นักเรียน:ห้อง
736
300
305
375
137
263
212
2,328

15:1
12:1
13:1
12:1
13:1
17:1
7:1
13:1

ครู (คน)

ครู : นักเรียน

709
255
276
312
129
278
132
2,091

1:15
1:13
1:14
1:14
1:13
1:15
1:11
1:14
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ตารางที่ 6 จานวนนักเรียน จาแนกตามรายชั้นเรียน แยกรายอาเภอ
หนองสูง

ดงหลวง

หว้านใหญ่

คาชะอี

ดอนตาล

เมืองมุกดาหาร

นิคมคาสร้อย

อาเภอ
รวม

อนุ บำล 1

48

24

4

20

4

15

2

117

อนุ บำล 2

1,097

328

370

437

183

403

151

2,969

อนุ บำล 3

1,071

358

392

487

169

384

154

3,015

2,216

710

766

944

356

802

307

6,101

ประถมศึกษำปี ที่ 1

1,209

388

461

449

184

371

167

3,229

ประถมศึกษำปี ที่ 2

1,349

416

532

560

214

523

223

3817

ประถมศึกษำปี ที่ 3

1,334

416

494

491

192

472

192

3591

ประถมศึกษำปี ที่ 4

1,252

357

483

479

200

461

154

3386

ประถมศึกษำปี ที่ 5

1,251

456

484

485

201

453

162

3492

ประถมศึกษำปี ที่ 6

1,248

471

449

502

191

476

213

3550

7,643

2,504

2,903

2,966

1,182

2,756

1,111

21,065

มัธยมศึกษำปี ที่ 1

406

117

120

229

74

260

32

1,238

มัธยมศึกษำปี ที่ 2

351

97

131

202

79

260

28

1,148

มัธยมศึกษำปี ที่ 3

356

99

126

153

70

252

25

1,081

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

1,113

313

377

584

223

772

85

3,467

รวมทั้งหมด

10,972

3,527

4,046

4,494

1,761

4,330

1,503

30,633

ระดับชั้น

รวมปฐมวัย

รวมประถมศึกษา

ข้อมูลจากระบบจัดเก็บนักเรียนรายบุคคล DMC ณ 20 กรกฎาคม 2563
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ข้อมูลด้านคุณภาพ
1.ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติข้นั พื้ นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2562
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ความแตกต่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
+ สูงกว่า - ต ่ากว่า
ประเทศ สพป.มห.
ภำษำไทย
49.07
47.11
-1.96
คณิตศำสตร์
32.90
31.40
-1.50
วิทยำศำสตร์
35.55
33.97
-1.58
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
34.42
29.37
-5.05
เฉลี่ย
37.99
35.46
-2.53
2.ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ปี การศึกษา 2560 - 2562 ระดับเขตพื้ นที่การศึกษา
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ความก้าวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
+ สูงกว่า - ต ่ากว่า
ปี
ปี
ปี
การศึกษา การศึกษา การศึกษา (ปี กศ.61-62)
2560
2561
2562
ภำษำไทย
43.83
52.39
47.11
-5.28
คณิตศำสตร์
33.94
34.20
31.40
-2.80
วิทยำศำสตร์
37.60
38.21
33.97
-4.24
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
29.96
32.54
29.37
-3.17
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
เฉลี่ย
39.38
36.33
35.46
-3.88
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ปี การศึกษา 2561 - 2562 ระดับเขตพื้ นที่การศึกษา
60
50

52.39
47.11
38.21

40

34.2

31.4

33.97

30

32.54

29.37

ปี กศ.2561
ปี กศ.2562

20
10

0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

หน้า12 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563
3.ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติข้นั พื้ นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2562
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ความแตกต่าง
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ประเทศ สพป.มห. + สูงกว่า - ต ่ากว่า
ภำษำไทย
55.14
51.88
-3.26
คณิตศำสตร์
26.73
22.10
-4.63
วิทยำศำสตร์
30.07
29.20
-0.87
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
33.25
28.19
-5.06
เฉลี่ย
36.30
32.84
-3.46
4.ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ปี การศึกษา 2560 - 2562 ระดับเขตพื้ นที่การศึกษา
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ความก้าวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
+ สูงกว่า - ต ่ากว่า
ปี
ปี
ปี
การศึกษา การศึกษา การศึกษา (ปี กศ.62-61)
2560
2561
2562
ภำษำไทย
43.69
49.68
51.88
+2.20
คณิตศำสตร์
20.23
24.85
22.10
-2.75
วิทยำศำสตร์
29.36
33.93
29.20
-4.73
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)
26.91
25.70
28.19
+2.49
สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม
เฉลี่ย
30.05
33.54
32.84
-0.70
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ปี การศึกษา 2561 - 2562 ระดับเขตพื้ นที่การศึกษา
60
50

49.68

51.88

40

33.93
29.2

30

24.85

22.1

25.7

28.19

ปี กศ.2562

20
10
0
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ปี กศ.2561

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังฤกษ
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5.ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน (NT) ปี การศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจาแนกตามระดับ
ความสามารถ
ประเทศ
สพป.มุกดาร
ความแตกต่าง
ด้ำนคณิตศำสตร์
44.94
45.96
+1.02
ด้ำนภำษำไทย
46.46
44.41
-2.05
เฉลี่ย
45.70
45.18
-0.52
6.ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 (NT)
ปี การศึกษา 2561-2562
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ความแตกต่าง
ความสามารถ
ปี การศึกษา
ปี การศึกษา
+เพิ่ม - ลด
2561
2562
ด้ำนภำษำ (ด้ำนภำษำไทย)
50.91
44.41
-6.50
ด้ำนคำนวณ (ด้ำนคณิตศำสตร์)
46.69
45.96
-0.73
ด้ำนเหตุผล
45.86
เฉลี่ย
47.82
45.18
-2.64
7.รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผูเ้ รียน (Reading Test : RT )
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ส่วนที่ 2

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การบริหารจัดการเชิงพื้นที่
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ กษำประถมศึ ก ษำมุก ดำหำร จ ำเป็ นจะต้ อ งปรั บ กระบวนทั ศ น์ ให้ ก้ ำ วทั น
กำรเปลี่ยนแปลง กำรแข่งขันในเวทีโลกที่เป็นภำรกิจท้ำทำยและมีควำมสำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต้องเร่งพัฒนำ
ผู้เรียนด้ำนคุณภำพ และสมรรถภำพ ให้มีควำมพร้อม ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน คิดคำนวณ คิดวิเครำะห์
ตลอดจน ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรด้ำนภำษำต่ำงประเทศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
และทักษะชีวิตในระบบเศรษฐกิจ สังคมพหุ วัฒนธรรมท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงกำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำร 1) ด้ำนกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ 2) ด้ำนควำมเท่ำเทียม 3) ด้ำนคุณภำพ 4) ด้ำนกำรตอบ
โจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 5) ด้ำนประสิทธิภำพ ด้วยเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำที่ดี กำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่
บนบริบทเชิงพื้นที่จังหวัดมุกดำหำร ที่มีควำมเจริญเติบโต ทั้งภำคอุตสำหกรรม ภำคเกษตรกรรม และภำคกำร
ท่องเที่ยว อย่ำงสมดุล ด้วยรูปแบบ (Model) กำรพัฒนำศูนย์โรงเรียนคุณภำพ (5M MODEL ROAD TO
MUKDAHAN 99) รวมพลังครูมุกดำหำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ “จับมือสำนพลัง ก้ำวสู่เป้ำหมำย 99”
โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เพื่อสร้ำงขีดสมรรถนะกำรใช้ควำมสำมำรถและศักยภำพของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำได้สูงสุดในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของกำรจัดกำรศึกษำได้รับ
โอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพตำมศักยภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร กำหนด ทิศทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมภำรกิจ เป็นกรอบกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรและกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ค่ำนิยมองค์กำร คุณธรรมอัตลักษณ์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์
ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ ( Vision)
“กำรศึ กษำมีคุ ณ ภำพตำมมำตรฐำน สร้ำ งองค์ กรคุณ ภำพ ยึ ด หลั ก ธรรมำภิ บำล และปรัช ญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน”
คำนิยำม
- กำรศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำน :มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มำตรฐำนขั้นพื้นฐำน ปฐมวัย
มำตรฐำนหลักสูตร
- สร้ำงองค์กรคุณภำพ : 4M (คน เงิน วัสดุ กำรจัดกำร)
- ยึดหลักธรรมำภิบำล : ยึด 6 ประกำร (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ควำมคุ้มค่ำ)
- ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง :2 เงื่อนไข (ควำมรู้ คู่คุณธรรม ) 3 หลักกำร (พอประมำณมีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกัน ) 4 มิติ ( ด้ำนวัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม)
- สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน : Thailand 4.0 คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21
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พันธกิจ ( Mission)
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และ มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำแห่งชำติ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
3. พัฒ นำผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ กษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำให้ มีทักษะที่เหมำะสม และสำมำรถ
ปฏิบัติงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
4. ส่งเสริมพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน สู่ควำมเป็นมืออำชีพ
5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร แบบบูรณำกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ที่มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมมำภิบำล
6.ส่ ง เสริ ม กำรจั ด กำรศึ ก ษำเพื่ อ พั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิต ที่ เ ป็ นมิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้ อ ม ยึ ด หลั ก ปรั ช ญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
7. พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำของเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ที่เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่ เพื่อ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ค่านิยม (Core Values)
“มุ่งมั่นบริกำร เปี่ยมคุณภำพ มำตรฐำนชำติ ”

คุณธรรมอั ตลักษณ์ (Moral Identity)
“บริหำรโปร่งใส ใส่ใจบริกำร ทำงำนเป็นทีม ”

เป้าประสงค์ ( Goals)
1.ผู้เรียนทุกช่วงวัย เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีทักษะ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ คุณลักษณะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21(3R 8C) มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเอง เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
2.นักเรี ยนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ผู้ด้อยโอกำส ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมี
คุณภำพ พร้อมก้ำวสู่สำกลตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
3.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
4.ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีทักษะ กำรจัดกำรที่หลำกหลำย
เป็นผู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม
5.สถำนศึ ก ษำมี ค วำมเป็ น อิ ส ระในกำรบริ ห ำรงำน และกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ร่ วมกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
ตำมแนวทำง 5M Model
6.ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึกษำประถมศึ กษำมุ กดำหำร มี กำรบริ ห ำรงำนเชิง บูร ณำกำร ใช้ข้ อมู ล
สำรสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)
บนพื้นฐำนของกำรวิจัย เพื่อพัฒนำขับเคลื่อนคุณภำพกำกับติดตำม ประเมินและรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ
7.ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมกำรทำงำน ให้เกิดกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรจัดกำรด้วยหลักควำมคุ้มค่ำ
บนพื้นฐำนของหลักนิติธรรม คุณธรรม มีควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงบประมำณ
8.ส่ ง เสริ มกำรจั ด กำรศึ กษำเพื่อ พั ฒ นำคุณ ภำพชี วิ ตที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ยึ ดหลั ก ปรั ช ญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
9.มีรูปแบบกำรพัฒนำที่หลำกหลำยและเหมำะสมกับบริบทของพื้นที่เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
10.ผู้เรียนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดำหำร มีคุณภำพ เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงของประเทศใน
ระยะยำว
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กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำภำคบังคับ
เป้ ำ ประสงค์ ที่ 1.ผู้ เ รี ย นทุ ก ช่ ว งวั ย เป็ น บุ ค คลแห่ ง กำรเรี ย นรู้ มี ทั ก ษะ ควำมคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ ำ งสรรค์
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21(3R 8C) มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถในกำรพึ่งตนเอง
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของสถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้ส อดคล้องกับทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเน้นกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักใน
สถำบัน หลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็น
พลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีควำมเป็นเลิศ ทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะชีวิตและทักษะอำชีพตำมควำม
ต้องกำร และมีทักษะ ในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
2.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน
และพื้นที่
3.พัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร นำไปสู่กำร
สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ด้ำนผู้เรียน
3.1 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ
และมีควำมพร้อมที่จะเข้ำรับกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น
3.2 ร้อยละของผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม
และสติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน
3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักกำรอ่ำน
3.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะกำรคิด วิเครำะห์
3.5 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy)
3.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical
Literacy)
3.7 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific
Literacy)
3.8 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสำรอังกฤษ และสื่อสำรภำษำที่ 3 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.9 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้ำน Digital Literacy ในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.10 ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมรู้ และทักษะในกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
3.11 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) มำกกว่ำ
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
3.12 ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธ ยมศึกษำตอนต้นมีสมรรถนะกำรเรียนรู้เรื่องกำรอ่ำน ตั้งแต่ระดับ
ขั้นพื้นฐำนขึ้นไป (ระดับ 2) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
3.13 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับกำรประเมินทักษะกำรคิดแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน
PISA
3.14 ร้ อยละของสถำนศึกษำจั ดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลที่มีควำมจำเป็นพิเศษและ
ควำมสำมำรถพิเศษ กำรให้บริกำรช่วยเหลือครอบครัว
ด้ำนสถำนศึกษำ
3.15 ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning)
3.16 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษำ
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3.17 ร้ อ ยละของสถำนศึ ก ษำที่ ก ำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ต ำมกระบวนกำร 5 ขั้ น ตอนหรื อ บั น ได 5 ขั้ น
(IS: Independent Study)
3.18 ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.ร้อยละของผู้เรียน มี ID Plan และ Portfolio เพื่อกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ
5.ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำทักษะอำชีพ
ตำมควำมถนัด
6.ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภำวะที่ดีทุกช่วงวัย
7.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบป้องกันแก้ไขปัญหำในสถำนศึกษำ
8.ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่ำน Digital Platform
9.ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้เพื่อให้พัฒนำตนเองผ่ำน Digital Platform
เป้ำประสงค์ที่ 2 นักเรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ผู้ด้อยโอกำส ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
เท่ำเทียม และมีคุณภำพ พร้อมก้ำวสู่สำกลตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
1.ร้ อยละของผู้ เรี ย นที่ มีพฤติก รรมแสดงออกถึงกำรด ำเนินชี วิต ที่เป็ นมิ ตรกั บสิ่ ง แวดล้ อ ม และกำร
ประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development : EESD)
3.ทุกสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยโลก เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
4.ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่มี ค วำมสำมำรถจ ำเป็ นพิ เ ศษ มี คุ ณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึ ก ษำขั้น พื้ นฐำน
ของแต่ละระดับ
5.ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำด้ำนทักษะอำชีพ ทักษะ
กำรดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำธำรณะ
6.ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมสำมำรถพิเศษ
ด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น
7.ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ำรับกำรศึกษำในแต่ละระดับกำรศึกษำ
8.ร้อยละของนักเรียนออกกลำงคัน
9.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนและกำร
แนะแนวที่มีประสิทธิภำพ
10.ร้อยละของสถำนศึก ษำที่มีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียนและสำมำรถนำมำใช้ในกำรวำงแผน
จัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.ร้ อยละของผู้ เรี ย นที่มี พฤติกรรมที่ แสดงออกถึ งกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีห ลั กคิดที่ถูกต้อ ง
เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม
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3.ร้อยละของสถำนศึกษำที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติมีคุณธรรม จริยธรรม
4.ร้อยละของสถำนศึกษำที่น้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวง รัชกำลที่ 10
และหลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ไปพั ฒ นำผู้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ต ำมที่ ก ำหนดได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำองค์กรคุณภำพ
เป้ำประสงค์ที่ 4 ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้มีทักษะกำรจัดกำร
ที่หลำกหลำย เป็นผู้สร้ำงนวัตกรรม และมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนและนำควำมรู้มำพัฒนำ
ตนเอง พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กร
2.ร้อยละของสถำนศึกษำมีแผนควำมต้องกำรครูในระยะ 20 ปี
3.ร้อยละของสถำนศึกษำมีกรอบสมรรถนะที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่
4.ร้อยละของสถำนศึกษำทุกแห่งมีจำนวนครูเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
5.ร้อยละของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และกำร
จัดกำรเรียนรู้ และกำรวัดประเมินผลอย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย ตำมศักยภำพของผู้เรียนแต่ละคน
6.ร้อยละสถำนศึกษำมีระบบฐำนข้อมูลผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อวำงแผนกำรผลิต
และพัฒนำครูทั้งระบบ
7.ร้อยละของบุคลำกรในสังกัดที่ผ่ำนกำรพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Digital Technology
8.ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับสำขำที่ขำดแคลน
9.ร้อยละควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำรวมทั้งกำรให้บริกำร ครอบคลุมทุกภำรกิจของ
กลุ่ม/หน่วย
เป้ำ ประสงค์ ที่ 7 ปรั บ เปลี่ ย นวั ฒ นธรรมกำรทำงำน ให้ เกิ ดกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริห ำรจัด กำร
ด้วยหลั กควำมคุ้มค่ำ บนพื้ นฐำนของหลั กนิ ติธรรมคุณธรรม มีควำมถูกต้อง เป็ นปัจจุบั น โปร่งใส ตรวจสอบได้
ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงบประมำณ
ตัวชี้วัด
1.ข้ ำ รำชกำรครู และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำได้ รั บกำรพัฒ นำในเรื่ องกำรเสริ ม สร้ ำ งวินั ย คุณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ทุกกลุ่มเป้ำหมำยและนำผลไปใช้ในกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง
2.ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำมุ ก ดำหำร มี ก ระบวนกำรบริ ห ำรจั ด กำรงำนด้ ำ น
งบประมำณอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ
3.หน่ ว ยงำน/องค์ กรต่ ำ งๆ มีส่ ว นร่ ว มในกำรส่ งเสริ ม สนับ สนุ น ระดมทุ น และทรั พ ยำกรในกำรจั ด
กำรศึกษำให้มีคุณภำพ
4.หน่วยงำน/องค์กรมีกำรเสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจตลอดกำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกร
ทำงศึกษำ
5.ร้อยละของสถำนศึกษำมีกำรสร้ำง พัฒนำ และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
เป้ ำ ประสงค์ ที่ 5 สถำนศึ กษำมีค วำมเป็น อิ ส ระในกำรบริ ห ำรงำน และกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ร่ว มกั บ
ผู้มีส่วนได้เสีย ตำมแนวทำง 5M Model
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของสถำนศึกษำ/หน่วยงำนมีกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม
2. ร้อยละสถำนศึกษำมีรูปแบบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำให้เกิดคุณภำพ
3. ร้อยละของสถำนศึกษำมีคุณภำพ มำตรฐำน และพัฒนำระดับสำกล
4. ร้อยละของสถำนศึกษำและเครือข่ำยที่ใช้นโยบำยกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำที่ดำเนินตำม 5M
Model อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์ที่ 6 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร มีกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำร
ใช้ข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)
บนพื้นฐำนของกำรวิจัย เพื่อพัฒนำขับเคลื่อนคุณภำพกำกับติดตำม ประเมินและรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของสถำนศึกษำมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
2.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีข้อมูล ผู้ เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่องโยงกับข้อมูลต่ำงๆ นำไปสู่กำร
วิเครำะห์เพื่อวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.ร้อยละของสถำนศึกษำที่นำข้อมูลสำรสนเทศและข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลมำใช้ในกำรแก้ปัญหำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพบนพื้นฐำนของกำรวิจัย
4.ร้อยละของสถำนศึกษำ ที่มีกำรกำกับติดตำมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ ตลอดจนประเมินผล
และรำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ(ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ)
5.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) และ PLC อย่ำงเป็นระบบ
6.ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมี แ ละใช้ ข้ อ มู ล สำรสนเทศเพื่ อ พั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ที่ 4 กำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทพื้นที่จังหวัดมุกดำหำร
เป้ำ ประสงค์ที่ 8 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เ ป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของสถำนศึกษำที่น้อมนำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวง รัชกำลที่ 10
และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่กำหนดได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
2.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมำตรฐำน สิ่งแวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิจ เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)
3.ประสำน ส่งเสริม ให้บุคคล องค์กร หน่วยงำนต่ำง ๆ มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งเป็น
เครือข่ำยและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
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เป้ำประสงค์ที่ 9 มีรูปแบบกำรพัฒนำที่หลำกหลำยและเหมำะสมกับบริบทของพื้นที่เพื่อกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีรูปแบบกำรพัฒนำที่สอดคล้องกันและเหมำะสมกับบริบทของพื้นที่เพื่อกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน
2.ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ กำรพัฒนำทักษะอำชีพ
ตำมควำมถนัด เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงในกำรดำเนินชีวิต
3.ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้ และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.ร้อยละของสถำนศึกษำในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดำหำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดย
กำรบูรณำกำรหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภำษำของท้องถิ่น
เป้ำประสงค์ที่ 10 ผู้เรียนในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดำหำร มีคุณภำพเพื่อสร้ำง
ควำมมั่นคงของประเทศในระยะยำว
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงกำรดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และกำร
ประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2.ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดำหำรได้รับบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มี
คุณภำพ
3.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ
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ส่วนที่ 3
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ผลกำรดำเนินงำน

สำระสำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้กำหนดกลยุทธ์ มำตรกำร โครงกำร งบประมำณ
วิธี ก ำรและผู้ รั บ ผิ ด ชอบในกำรด ำเนิ น กำรเพื่อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุป ระสงค์ ซึ่ งมี ง บประมำณในกำรบริ ห ำรจัด กำร
รวมทั้งสิ้น 5,000,000 บำท โดยจำแนกงบประมำณ ดังนี้
1. งบประจำ
จำนวน 2,000,000 บำท
2. งบพัฒนำกำรศึกษำ
จำนวน 3,000,000 บำท
1. งบประจำ
จำนวน
2,000,000
บำท
ลำดับที่
รำยกำร
จำนวนงบประมำณ
1.
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม ก.ต.ป.น
50,000
2.
ค่ำสำธำรณูปโภค (ไฟฟ้ำ,ประปำ,โทรศัพท์,Internet ฯลฯ)
1,000,000
3.
ค่ำไปรษณีย์
50,000
4.
ค่ำวัสดุสำนักงำน
200,000
5.
ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร
50,000
6.
ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
150,000
7.
ค่ำวัสดุยำนพำหนะ
50,000
8.
ค่ำบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์
50,000
9.
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง
100,000
10.
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ค่ำเบี้ยเลี้ยง,ที่พัก,พำหนะ,ชดเชย
300,000
น้ำมันเชื้อเพลิง และอื่น ๆ)
รวมงบประจำ
2,000,000
2.รำยละเอียดกำรจัดสรรงบประมำณบริหำรจัดกำรศึกษำสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
(งบพัฒนำกำรศึกษำ) จำนวน 3,000,000 บำท
ที่
ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์
งบประมำณ (บำท)
1 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำภำคบังคับ
1,349,290
2 กำรพัฒนำองค์กรคุณภำพ
853,540
3 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
605,000
4 กำรจัดกำรศึกษำตำมบริหำรพื้นที่จังหวัดมุกดำหำร
192,170
รวมงบพัฒนำกำรศึกษำ
3,000,000
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กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ
โครงกำรส่งเสริมกำรรับนักเรียนปีกำรศึกษำ 2563
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อสำรวจข้อมูลประชำกรวัยเรียนที่เกิดในปี พ.ศ. 2556 ใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรจัดทำแผนกำรรับ
นักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 ของสถำนศึกษำในสังกัด
2. เพื่อเกณฑ์เด็กประชำกรวัย เรียนเข้ำเรียนกำรศึกษำภำคบัง คับครบทุกคน และจัดสรรโอกำส
ทำงกำรศึกษำให้กับนักเรียนจบชั้น ป.6 ปีกำรศึกษำ 2562 ได้เรียนต่อชั้น ม.1 ปีกำรศึกษำ 2563 ครบทุกคน
พร้อมทั้งสรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 ตำมลำดับขั้นตอนและเวลำ
ที่กำหนด
3. เพื่อจั ดทำแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้ สอดคล้ องตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร
4. เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่และระดับโรงเรียนประสำนงำนช่วยเหลือ
รับเรื่องร้องทุกข์ ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปกครองและนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 27กุมภำพันธ์–18เมษำยน 2563
5. เพื่อประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียน ด้วยกระบวนกำรที่หลำกหลำยและให้มีกำรเปิดรั้วเยี่ยมชม
โรงเรียน (Open house) ทุกโรงเรียน ระหว่ำงกำรรับนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียนและประชำชน ได้มี
โอกำสเยี่ยมชมโรงเรียนที่สนใจจะส่งบุตรหลำนเข้ำเรียน
6. เพื่ อ ชี้ แ จง ขั้ น ตอนและแนวทำงกำรด ำเนิ น งำนรำยงำนผลกำรรั บ นั ก เรี ย นทำงเว็ บ ไซต์
ตำมโปรแกรม สพฐ. ให้แก่ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรที่รับผิดชอบกำรรับนักเรียน กำรรำยงำนผลกำรรับนักเรียนให้
เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมปฏิทินกำรรับนักเรียน ตลอดจนรำยงำนผลกำรรับนักเรียนบนเว็บไซต์
เป็นรำยวัน ตำมคู่มือดำเนินงำนฯ ได้ถูกต้อง เป็นไปตำมที่กำหนดและเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
7. เพื่อให้กำรประสำนงำน ติดตำมและตรวจเยี่ยม ตลอดจนชี้แนะแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรดำเนินงำน
กำรรับนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนด
ผลกำรดำเนินงำน
1. เด็กวัยกำรศึกษำภำคบังคับในเขตพื้นที่บริกำรเข้ำเรียนครบ 100 %
2. นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ครบ 100 %
3. นักเรียนที่จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 เรียนต่อระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย/เทียบเท่ำเพิ่มขึ้น
4. อัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียนทุกระดับชั้นลดลง
แนวทำงกำรดำเนินงำนในปีต่อไป
1. สำรวจประชำกรที่เกิดในปี พ.ศ. 2557 ในพื้นที่จังหวัดมุกดำหำร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดทำ
แผนกำรรับนักเรียนในปีกำรศึกษำ 2564
2. จัดทำประกำศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ
ที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับ ปีกำรศึกษำ 2565 และประกำศเรื่องกำรจัดสรรโอกำสเข้ำศึกษำต่อระหว่ำงสถำนศึกษำ
ที่อยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ ปีกำรศึกษำ 2565
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โครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ ปีงบประมำณ 2563
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อให้มีข้อมูล และสำรสนเทศเกี่ยวกับสภำพกำรดำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน
ประถมศึกษำ สำมำรถนำไปใช้เป็นฐำนในกำรแก้ไขและพัฒนำต่อไปได้
2. โรงเรียนจัดอำหำรกลำงวันที่มีคุณค่ำตำมหลักโภชนำกำรและนักเรียนมีภำวะโภชนำกำรที่ดี
มีภำวะทุพโภชนำกำรลดลง
3. โรงเรียนสำมำรถบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เชื่อมโยงกับกำรจัดกิจกรรมอำหำรกลำงวัน
เกิดกำรเรียนรู้กำรบริโภคอำหำรที่ถูกต้องและมีโภชนำกำร
4. โรงเรียนมีแนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน
ประถมศึกษำให้มีระบบและมีประสิทธิภำพ
ผลกำรดำเนินงำน
1. ร้อยละของนักเรียนมีภำวะทุพโภชนำกำรลดลง
2. ร้อยละ 90 โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน
3. ร้อยละ 90 นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูง (ดัชนีมวลกำย) อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนของกรมอนำมัย
กระทรวงสำธำรณสุข
4. ร้อยละ100 นักเรียนได้รับประทำนอำหำรที่สะอำด ปลอดภัยและมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรครบทุกคน
ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข
1. โรงเรียนมีบริบทและชุมชนที่แตกต่ำงกันออกไป เนื่องจำกมีประชำกรที่มีหลำยชำติพันธุ์
ซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ค่ำนิยมและควำมเชื่อ รวมทั้งกำรดำเนินวิถีชีวิตที่แตกต่ำงกัน
2. งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร จะจัดสรรให้เฉพำะนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษำและ
ประถมศึกษำเท่ำนั้น แต่สถำนศึกษำบำงแห่งจะมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำ ซึ่งสถำนศึกษำจะต้องบริหำรจัดกำร
งบประมำณที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภำพเพื่อให้นักเรียนได้รับประทำนอำหำรที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรครบทุกคน
3. กำรถ่ำยโอนงบประมำณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหำรจัดกำร มีผลกระทบต่อกำร
บริหำรจัดกำรและกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ เนื่องจำกกำรจัดสรรงบประมำณไม่ตรงตำมกำหนด
4. สถำนศึกษำบำงแห่งขำดองค์ควำมรู้ ไม่มีครูที่มีควำมรู้ทำงด้ำนโภชนำกำร กำรจัดอำหำรกลำงวัน
ให้กับเด็ก จะใช้ประสบกำรณ์ที่มี ไม่สำมำรถวัดคุณค่ำทำงโภชนำกำรได้ ไม่เหมือนกำรจัดสำรับอำหำรโดยใช้
โปรแกรม Thai School Lunch และยังมีสถำนศึกษำบำงแห่งไม่ดำเนินกำรเพรำะมีควำมยุ่งยำก เนื่องจำกระบบ
internet ไม่เสถียร และครูผู้รับผิดชอบไม่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนคอมพิวเตอร์
5. กำรดำเนินกำรโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน เป็นกำรทำงำนที่มีส่วนร่วมหลำยฝ่ำย
ไม่ว่ำจะเป็นโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน บุคคล ซึ่งเป็นกำรดำเนินงำนที่ต้อง
ใช้เวลำมำกพอสมควร จึงจะปรำกฏผลที่เป็นรูปธรรม
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แนวทำงกำรดำเนินงำนในปีต่อไป
ออกนิเทศ ติดตำมและประเมินผล โรงเรียนในสังกัด จำนวน 243 โรงเรียน เป็นกำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรดำเนินงำนเชิงประจักษ์ ใช้แบบติดตำม และประเมินผลที่กำหนด โดยบันทึกข้อมูลรำย
สถำนศึกษำจำกกำรสังเกต กำรสอบถำม กำรตอบคำถำมปลำยเปิด กำรตอบคำถำมระดับคุณภำพและกำรบันทึก
ข้อมูล รวมทั้งกำรบันทึกภำพประกอบกำรรำยงำน

โครงกำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพือ่ รับรำงวัลพระรำชทำนฯ
ประจำปีกำรศึกษำ 2563
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
เพื่อพัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพและเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรคัดเลือกนักเรียนและ
สถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ด้ำนผู้บริหำร ด้ำนครูผู้สอน ด้ำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ด้ำนคุณภำพ
ผู้เรียน ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมนักเรียน และสถำนศึกษำให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ
2. เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ และกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์กำรคัดเลือก
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและสถำนศึกษำที่มีผลงำนดีเด่น
ผลกำรดำเนินงำน
มีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด คือ เด็กหญิงพัชรำภรณ์ ทำศรีภู นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
โรงเรียนบ้ำนชะโนด 2 แข่งขันประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษำขนำดกลำง
ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข
1. มีผู้สนใจสมัครเข้ำคัดเลือกน้อย ไม่เข้ำใจเกณฑ์กำรคัดเลือกทำให้ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
2. ควรให้กำรส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงแรงจูงใจ พร้อมทั้งให้ควำมรู้ให้คำปรึกษำ ให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับเกณฑ์กำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ให้เข้ำใจและเข้ำถึงหลักกำร
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โครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
เชิงปริมำณ
1. ประเมินควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย และควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ทุกคนทุกโรงในสังกัดจำนวน 244 โรง จำนวน 3,386 คน ทดสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 4 มีนำคม 2563
2. ประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 จำนวน 244 โรง
จำนวน 3,810 คน ทดสอบพร้อมกันทั้งจังหวัดในวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563
เชิงคุณภำพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ได้รับกำรประเมินคุณภำพด้วยเครื่องมือ
มำตรฐำน และได้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์รำยบุคคล รำยโรงเรียน และภำพรวมของเขตพื้นที่ไปใช้ในกำรนิเทศติดตำม
วำงแผนในกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ต่อไป
ผลการดาเนินงาน (ตอบวัตถุประสงค์ครบทุกข้อ และสะท้อนให้เห็นถึงผลการดาเนินงานทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพที่ชัดเจน)
ผลกำรประเมินควำมสำมำรถกำรอ่ำนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ตำรำงที่ 1 คะแนนเฉลี่ยร้อยละควำมมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562
ควำมสำมำรถ

จำนวนนักเรียน

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

S.D.

กำรอ่ำนออกเสียง
3,295
50
66.83
13.38
กำรอ่ำนรู้เรื่อง
3,295
50
71.49
9.62
เฉลี่ย
3,295
100
69.16
20.96
จำกตำรำง คะแนนเฉลี่ยร้อยละควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ภำคเรียนที่ 2
ปีกำรศึกษำ 2562 พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยทั้งสองด้ำนมีค่ำเท่ำกับ 69.16 ด้ำนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงได้แก่ กำรอ่ำน
รู้เรื่อง ส่วนด้ำนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละน้อยที่สุดคือ กำรอ่ำนออกเสียง
ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ (National Test : NT) ปีกำรศึกษำ 2562 จำแนกเป็น
รำยด้ำน ในภำพรวมระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำกับระดับประเทศ
ระดับประเทศ

ระดับเขตพื้นที่

ควำมแตกต่ำง
ควำมสำมำรถแต่ละด้ำน
+สูงกว่ำ/-ต่ำ
(𝑋̅) (S.D.) (𝑋̅) (S.D.)
กว่ำ
ด้ำนคณิตศำสตร์
44.94 19.99 45.96 19.84
+1.02
ด้ำนภำษำไทย
46.46 18.19 44.41 16.61
-2.05
เฉลี่ย
45.70 34.97 45.18 33.12
-0.52
จำกตำรำง แดสงให้เห็นว่ำควำมสำมำรถจำกกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 พบว่ำ เมื่อรวมเฉลี่ยทุกด้ำน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
เท่ำกับ 45.18 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด
เท่ำกับ 45.96 และสูงกว่ำระดับประเทศ +1.02 ในปีกำรศึกษำ 2562 มีนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100
ด้ำนคณิตศำสตร์ จำนวน 1 รำย คือ เด็กหญิงช่อทิพย์ นำโสก โรงเรียนชุมชนนำโสก
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ข้อเสนอแนะ
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT)
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อบกพร่องของตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงของผู้เรียน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนใน
กำรจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในภำพรวมของหน่วยงำน
2. สถำนศึกษำทำกำรวิเครำะห์ข้อบกพร่องในด้ำนคณิตศำสตร์ และภำษำไทยของผู้เรียนในภำพรวมของ
สถำนศึกษำ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรนิเทศภำยในชั้นเรียน และ
กำรกำกับ ติดตำมในกำรปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธสี อนของครูผู้สอนแต่ละคน
3. ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จะต้องทำกำรวินิจฉัยตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนของ
นักเรียนแต่ละคน เพื่อนำไปสู่กำรวำงแผนพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล รวมทั้งนำไปเป็นข้อมูลในกำร
ออกแบบวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับผู้เรียนแต่ละคนอีกด้วย
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โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำกำรนักเรียนผ่ำนกระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ ปี 2563
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. ส่งเสริม พัฒนำอัจฉริยภำพผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์
2. จัดกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรระดับนำชำติรอบแรก เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่กำรศึกษำไป
แข่งขันรอบที่ 2
ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
1. นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ได้รับกำรส่งเสริม พัฒนำควำมรู้
ทักษะ กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 100 %
2. มีนักเรียนสมัครเข้ำร่วมโครงกำร จำนวน จำนวน 1,329 คน จำแนก ดังนี้
คณิตศำสตร์ระดับประถมศึกษำ
๓๐๓ คน เข้ำร่วมแข่งขันรอบ 2 จำนวน 69 คน
คณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ๑๖๔ คน ไม่มีผู้เข้ำร่วมแข่งขันรอบ 2
วิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำ
๘๖๒ คน เข้ำร่วมแข่งขันรอบ 2 จำนวน 158 คน
3. นักเรียนในโครงกำรมีเจตคติที่ดตี ่อกำรเรียนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และมีควำมสนใจที่จะเป็น
นักวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ร้อยละ 80
4. โรงเรียนอนุบำลมุกดำหำรเป็นสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและเป็นแหล่งเรียนรู้ในกำร
พัฒนำศักยภำพนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรและนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข
1. โรงเรียนขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรคัดกรองนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
2. โรงเรียนขำดเครื่องมือคัดกรองเพื่อจำแนกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษทั้ง 10 ด้ำน
แนวทำงกำรดำเนินงำนในปีต่อไป
กิจกรรมนี้ดีควรดำเนินงำนให้ต่อเนื่อง และมีกำรพัฒนำบุคลำกร ครู
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โครงกำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้วิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
เพื่ออบรมครูเลี้ยงด้วยระบบทำงไกล โครงกำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำ ปีงบประมำณ 2563
1.ครูพี่เลี้ยงที่เข้ำรับกำรอบรม ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำหลักสูตรอบรม
2.ครู พี่เลี้ ย งมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเนื้อหำหลั กสู ตรอบรมและสำมำรถดำเนินงำนจัดอบรมในรอบ
ครูผู้สอนได้
ผลกำรดำเนินงำน
1. สพป.มุกดำหำรคัดเลือกศูนย์กำรอบรมทำงไกล จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่
- ศูนย์กำรอบรมระดับปฐมวัยคือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
- ศูนย์กำรอบรมระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำคือ โรงเรียนมุกดำลัย
2. แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์อบรมแต่ละระดับ
3. แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อจัดกำรอบรมทำงไกลรอบครูพี่เลี้ยง โครงกำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงมีคุณภำพ
ด้วยกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษำ ปีงบประมำณ 2563
จัดอบรมในวันที่ 2-3 , 8-10, 12-14 และ 15-17 มีนำคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนฝัน
4. คณะกรรมกำรดำเนินงำนจัดกำรอบรมจัดเตรียมห้องประชุมที่มีเครื่องรับโทรทัศน์ช่อง DLTV
ช่อง 15 และสัญญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง พร้อมทั้งจัดเตรียมโปรแกรม Video conference ชื่อ Scopia
5. ก่อนกำรอบรม มีกำรประชุมคณะทำงำนอบรมครูพี่เลี้ยงเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ STEM สพป.มุกดำหำร
เพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำน โดยคณะทำงำนจัดกำรอบรมได้จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ กำรเป็นวิทยำกรปลำยทำง
ดูแลกำรลงทะเบียนผ่ำนเว็บไซต์และเตรียมบัตรป้ำยชื่อ สำหรับครู ในสังกัด สพฐ. สช.และอปท. จัดทำป้ำยประจำ
กลุ่ม ป้ำยรำยชื่อผู้เข้ำอบรม เป็นต้น ส่วนเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ STEM ก่อนกำรอบรมขอให้จัดเตรียมโปรแกรมสกอร์เปีย
ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อกำรสื่อสำรแบบ Video Conference กับสถำนีต้นทำง สสวท. และวำงแผนดูแล
ระบบกำรสื่อสำรจำกต้นทำงตลอดกำรอบรม
6. ระหว่ำงกำรอบรม คณะทำงำนประจำศูนย์อบรมได้ทำหน้ำที่ ดังนี้
- รับลงทะเบียนและแจกป้ำยชื่อพร้อมคู่มือกำรอบรม
- ดำเนินกำรลงชื่อเข้ำอบรมในระบบ (Check in)
- ปฏิบัติหน้ำที่เป็นวิทยำกรปลำยทำง คอยดูแล ช่วยเหลือ และกระตุ้นให้ผู้เข้ำอบรมได้
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตำมวิทยำกรต้นทำง
- แจกสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ตำมใบงำนกิจกรรม
- ส่งภำพบรรยำกำศกำรอบรมให้กับสถำนีต้นทำง
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์STEM ได้ทำหน้ำที่คอยดูแลระบบกำรสื่อสำรแบบ Video Conference
กับสถำนีต้นทำง สสวท. ดูแลกำรรับสัญญำณถ่ำยทอดจำกสถำนีต้นทำง และดูแลกำรสื่อสำรผ่ำนสมำร์ทโฟน
ของผู้เข้ำอบรม สร้ำงกลุ่มโครงกำรอบรมทำงไกล SMT สำหรับไว้ติดต่อ ประสำนงำน แนะนำและช่วยเหลือหลัง
กำรอบรม
- เมื่อเสร็จสิ้นกำรอบรม ได้มอบชุดสื่อและอุปกรณ์ให้กับครูพี่เลี้ยงศูนย์อบรมจำกสพฐ.
สช.และ อปท.
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7. หลังกำรอบรม ได้มีกำรประชุมคณะทำงำนประจำศูนย์อบรม สพป.มุกดำหำรและเจ้ำหน้ำที่
ศูนย์ STEM เพื่อสรุปผลกำรดำเนินงำน ปัญหำ และอุปสรรค จัดทำรำยงำนเสนอต่อสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ สสวท.
ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข
1. ด้ำนเอกสำร และ สื่อ อุปกรณ์ในกำรอบรม เนื่องจำก สสวท.ส่งสื่อ อุปกรณ์ล่ำช้ำในรอบ
ปฐมวัยทำให้คณะทำงำนต้องวำงแผนเตรียมกำรอบรมใหม่ (ได้รับสื่อ อุปกรณ์ในช่วงบ่ำย เวลำ 13.00 น.)
ทำให้ผู้เข้ำอบรมไม่ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตำมใบงำน
2. สัญญำณกำรถ่ำยทอด ระบบเสียง ภำพมีควำมไม่ชัดเจนและหยุดชะงักในบำงเวลำ
3. เนื่องจำกกำรอบรมมีโรคระบำดโควิด 19 จึงทำให้เกิดควำมกังวลของผู้เข้ำอบรม
ที่ต้องเฝ้ำระวัง
4. งบประมำณที่จัดสรรมำให้ กำหนดให้ใช้ได้เฉพำะผู้เข้ำอบรม จึงเป็นกำรเพิ่มภำระให้กับ
ศึกษำนิเทศก์และคณะผู้จัดกำรอบรมที่ต้องจัดหำอำหำรกลำงวันเอง และจัดหำเจลแอลกอฮอล์สำหรับให้ผู้เข้ำ
อบรมได้ทำควำมสะอำดมือฆ่ำเชื้อป้องกันโรคระบำดโควิด 19
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โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิท์ ำงกำรเรียน
และกำรเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะจำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถคิด วิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์
คิดแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนเกิดกำรพัฒนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีกำรจัดกำร
เรียนรู้และนวัตกรรมในกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ตรงตำมควำมต้องกำรและบริบทของสถำนศึกษำ
3. เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และลดควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงกำรศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
1. มีคลิปวีดิทัศน์สำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบกำรศึกษำทำงไกล
แนวทำงกำรจัดกิจกรรม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรมีกำรดำเนินโครงกำร ดังนี้
1) เชิญผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูวิชำกำรโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย จำนวน 8 โรงเรียน
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อชี้แจงและสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในกำรจัดกิจกรรม 3
กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 มีคลิปวิดีทัศน์สำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบกำรศึกษำทำงไกล
กิจกรรมที่ 2 จัดประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับครูและนักเรียน
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำและ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูวิชำกำรโรงเรียนชี้แจงแนวทำงกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรฯ
ให้กับครูผู้สอนในสังกัด และคัดเลือกครูกลุ่มเป้ำหมำยให้เข้ำร่วมโครงกำรด้วยควำมสมัครใจ อย่ำงน้อยระดับชั้นละ
1 คน ซึ่งสำมำรถสรุปจำนวนครูกลุ่มเป้ำหมำยและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้ดังนี้
ระดับชั้นอนุบำล จำนวน 9 คน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 จำนวน 10 คน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย,ภำษำอังกฤษ,ศิลปศึกษำ
,คณิตศำสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 จำนวน 8 คน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์,ภำษำไทย,คณิตศำสตร์,
ภำษำอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จำนวน 10 คน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ,คณิตศำสตร์,ภำษำไทย
,วิทยำศำสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 จำนวน 8 คน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์,วิทยำศำสตร์.ภำษำอังกฤษ
,ภำษำไทย
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 จำนวน 10 คน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์,คณิตศำสตร์,สังคมศึกษำ
,ดนตรี-นำฏศิลป์,คอมพิวเตอร์,ภำษำไทย
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำนวน 10 คน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ,วิทยำศำสตร์,ภำษำไทย
,คณิตศำสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จำนวน 4 คน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ,สุขศึกษำ,ภำษำอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 จำนวน 3 คน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์,ภำษำไทย,คณิตศำสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำนวน 2 คน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์,ภำษำอังกฤษ
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3) ครูผู้สอนจัดกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT กำรสอนผ่ำนระบบทำงไกล DLTV และจัดหำคลิปวิดีโอที่
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหำและบริบทของสถำนศึกษำจำกแหล่งสื่อต่ำง ๆ เช่น สสวท. สพฐ.
DLTV เป็นต้น
4) ครูผู้สอนพัฒนำสื่อ นวัตกรรม จัดทำคลิปวิดีโอกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักรียนได้
นำไปศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกสถำนที่ ทุกเวลำ
5) นักเรียนเรียนรู้บทเรียนผ่ำนสื่อ ICT คลิปวิดีโอทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน รวมทั้งอยู่ที่
บ้ำนก็สำมำรถเรียนรู้ได้ ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนรักกำรเรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็นอย่ำงดี
6) สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนำ จัดหำ และรวบรวมเป็นแหล่งเรียนรู้ ICT เพื่อใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องในศตวรรษที่ 21
2. มีกำรจัดกำรประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับครูและ
นักเรียน
แนวทำงกำรจัดกิจกรรม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรร่วมกับสถำนศึกษำได้จัดกิจกรรมให้ครูและนักเรียน
ได้มีกำรประกวดแข่งขัน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดค่ำยเพื่อพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่
ระดับชั้นเรียน
- มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้โดยครูกับนักเรียนในชั้นเรียน มีกำรแนะนำ
ชี้แนะ ติชม จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม เพื่อนสอนเพื่อน ในช่วงลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้
- จัดป้ำยนิเทศแสดงผลงำนนักเรียน,ป้ำยแสดงควำมรู้ให้นักเรียนได้ศึกษำเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้
- จัดกลุ่มไลน์ระดับชั้นเรียนเพื่อนำเสนอผลงำนนักเรียนให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองได้ชื่นชม
- จัดมุมแสดงผลงำน/ชิ้นงำนของนักเรียน
ระดับสถำนศึกษำ
- มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้โดยผู้บริหำรกับครู ครูกับครู เพื่อร่วมกัน
วำงแผนกำรดำเนินงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียน
- ค่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
- จัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนนักเรียนในวันสำคัญและโอกำสต่ำง ๆ เช่น วันแม่แห่งชำติ
วันภำษำไทยแห่งชำติ วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ วันคริสต์มำส เป็นต้น
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- มหกรรมนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ สพป.มุกดำหำร (Innovative Education
Festival’Mukdahan Area)
- กำรประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
และจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ระดับปฐมวัย
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในFacebook เพจ กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และกระบวนกำรเรียนรู้ กลุ่มไลน์ : กำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สพป.มุกดำหำร
3. มีกำรนิเทศ กำกับติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำและ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แนวทำงกำรจัดกิจกรรม
ระดับสถานศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศภำยในเพื่อติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูกลุ่มเป้ำหมำย โดยใช้
วิธีกำรนิเทศ เช่น นิเทศโดยผู้บริหำรโรงเรียน นิเทศโดยหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร นิเทศโดยเพื่อนครู
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- นิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้ ได้มีกำรแนะนำ ชี้แนะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนำกำรจัด
กำรเรียนรู้ต่อไป
- จัดประชุม PLC ร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรโรงเรียนและครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหำ
แนวทำงแก้ปัญหำเร่งด่วนในกำรแก้ไข และร่วมกันพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ให้ไปในแนวทำงเดียวกัน
- ถอดบทเรียน (Lesson Learned) กำรดำเนินงำนตำมกิจกรรมที่โครงกำรกำหนด
- จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำร
ยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
- ออกนิเทศตำมปฏิทินกำรออกนิเทศ ติดตำมกำรดำเนินงำนของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
- ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยเกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษที่21 ตำมทักษะกำรเรียนรู้ 3R x 8Cs
ปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
ระดับสถำนศึกษำ
1) ระยะเวลำที่ไม่เป็นไปตำมปฏิทินกำรดำเนินกิจกรรมที่ได้วำงแผนไว้ เนื่องจำกกิจกรรมต่ำง ๆ
ที่เข้ำมำแทรกเป็นระยะ ๆ จึงทำให้กำรดำเนินโครงกำรบำงครั้งขำดควำมต่อเนื่อง
2) ผู้นิเทศขำดควำมรู้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 3R x 8Cs จึงดำเนินกำรอย่ำงไม่จริงจัง และไม่ได้ใช้
ประโยชน์จำกผลกำรนิเทศเพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริง
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1) ขำดกำรเตรียมบุคลำกรที่จะทำหน้ำที่ผู้นิเทศอย่ำงเหมำะสมทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ
2) ผู้รับผิดชอบโครงกำรเป็นคนใหม่ จึงอำจมีควำมเข้ำใจในโครงกำรไม่ครบถ้วน
3) ครูกลุ่มเป้ำหมำยขำดทักษะในกำรจัดหำ/จัดทำคลิปวิดีโอเป็นของตนเอง
4) ขำดเครื่องมือนิเทศ ติดตำมในกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ข้อเสนอแนะ
1) สพฐ.ควรจัดประชุมชี้แจงกำรดำเนินงำนอย่ำงละเอียดและชัดเจน
2) พัฒนำครูให้เป็นครูมืออำชีพในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องในศตวรรษที่ 21
3) ออกแบบเครื่องมือนิเทศ ติดตำมให้เป็นแนวเดียวกัน
แนวทำงกำรดำเนินงำนในปีต่อไป
ควรเพิ่มโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยให้ครบทุกโรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำให้เท่ำเทียมกัน
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โครงกำรพัฒนำต่อยอดขยำยผลโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อพัฒนำครูผู้สอนในระดับปฐมวัยให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเทคนิคกำรสอนวิทยำศำสตร์สำหรับเด็ก
ปฐมวัยในกำรจัดกำรเรียนรู้และส่งเสริมประสบกำรณ์ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัยตำม
แนวทำงบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
2. เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพโรงเรียนให้สำมำรถพัฒนำต่อยอดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ใน
ระดับปฐมวัยเพื่อขอประเมินรับป้ำยตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์ได้
3. เพื่อให้โรงเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประเมินทักษะทำงวิทยำศำสตร์นักเรียนชั้น ป.1
ปีกำรศึกษำ 2563 ได้
ผลกำรดำเนินงำน
1. ผู้เข้ำอบรมให้ควำมสนใจและกระตือรือร้นในฝึกอบรมเป็นอย่ำงมำก
2. ผู้เข้ำอบรมได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรจัดกิจกรรมเรื่องน้ำและอำกำศ
อยู่ในระดับดีมำก มีคะแนนผลกำรทดสอบหลังกำรอบรม คิดเป็นค่ำเฉลี่ยร้อยละ 83.85
3.มีโรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินเพื่อรับป้ำยตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย
จำนวน 81 โรงเรียน
ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข
กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ งบประมำณที่จัดสรรในกำรจัดหำสื่อ อุปกรณ์เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้ใช้ใน
กำรฝึกปฏิบัติ ค่อนข้ำงน้อย ไม่เพียงพอ แต่ผู้เข้ำอบรมมีมำก ซึ่งพบปัญหำในกำรทำกิจกรรมได้ไม่ทั่วถึงและไม่
เพียงพอ ควรมีกำรนิเทศติดตำมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้สม่ำเสมอและต่อเนื่อง
แนวทำงกำรดำเนินงำนในปีต่อไป
ในปีกำรศึกษำ 2564 ควรเพิ่มงบประมำณในกำรจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ ตำมสัดส่วนของผู้เข้ำอบรม
ด้วยและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหำแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนที่มี
กำรดำเนินงำนตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย เพื่อให้ครูปฐมวัยได้ศึกษำและเป็นแนวทำงนำไป
จัดกิจกรรมในโรงเรียนของตน
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โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรมลักษณะที่พึงประสงค์และค่ำนิยมของชำติ
(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
วัตถุประสงค์โครงกำร
1. สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรที่เป็นแกนนำ ดำเนินงำน
ตำมโครงกำรสร้ำงคนดีให้บ้ำนเมือง
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนแกนนำ มีกำรพัฒนำนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดีด้ำน
กำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดหำร จำนวน ๒๔๓ โรงเรียน
ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืน
4. ร้อยละ 100 ของผู้บริหำร ครู นักเรียนและบุคลำกรในสถำนศึกษำ มีควำมรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม
มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนโครงกำรและสำมำรถนิเทศติดตำมและให้ควำมช่วยเหลือโรงเรียนได้เป็นอย่ำงดี

5. ร้อยละ 50 ของสถำนศึกษำในสังกัด สพป.มุกดำหำร มีผลกำรปฏิบัติที่ดีตำมวิถีคุณธรรม สำมำรถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแบบอย่ำงในกำรพัฒนำในระดับกลุ่มเครือข่ำยและระดับเขตพื้นที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ผลกำรดำเนินงำน
1. ผู้บริหำรกำรศึกษำ ครูและนักเรียนโรงเรียนแกนนำในกำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สำมำรถเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมตำมกำหนด
2. บุคลำกรแกนนำในกำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สำมำรถนำควำมรู้มำขยำยผลสู่
สถำนศึกษำทุกเครือข่ำย
3. บุคลำกรในกำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม
สร้ำงสรรค์คนดีเพื่อพัฒนำจริยธรรม
4. โรงเรียนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำที่เป็นโรงเรียนแกนนำผ่ำนกำรประเมินโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดำว
ปัญหำและอุปสรรค
1. กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำรขำดควำมต่อเนื่อง
2. ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำด้ำนนวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี
3. งบประมำณในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมไม่เพียงพอ
แนวทำงกำรดำเนินงำนในปีต่อไป
1. ควรมีงบประมำณในกำรพัฒนำครูแกนนำและนักเรียนแกนนำกำรพัฒนำจริยคุณ
2. ครูต้องศึกษำ และเข้ำใจหลักกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้บรรลุเป้ำประสงค์ของโครงกำร
3. โรงเรียนควรดำเนินกำรในกำรพัฒนำจริยคุณอย่ำงต่อเนื่อง
๔. ควรจัดสรรงบประมำณในกำรนิเทศเพิ่มขึ้น
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โครงกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) ชั้น ป.6 และชั้น ม.3
ปีกำรศึกษำ 2562
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2551
2. เพื่อน ำผลกำรทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในกำรจบกำรศึกษำ ตำมหลักสู ตรแกนกลำง
กำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2551 และนำไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนระดับห้องเรียน โรงเรียน ระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
3. เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ สำหรับใช้ในกระบวนกำรตัดสินใจ และกำหนดแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ และระดับสถำนศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
1. ผลกำรเปรียบเทียบจำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึ ก ษำระดั บ ชำติ ขั้ น พื้ น ฐำน (O-NET) มำกกว่ ำ ร้ อ ยละ 50 ขึ้ น ไป ระหว่ ำ งปี ก ำรกำรศึ ก ษำ 2562
และปีกำรศึกษำ 2561 ในแต่ละวิชำลดลงจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
2. ผลกำรเปรียบเทียบจำนวนร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึ ก ษำระดั บ ชำติ ขั้ น พื้ น ฐำน (O-NET) มำกกว่ ำ ร้ อ ยละ 50 ขึ้ น ไป ระหว่ ำ งปี ก ำรกำรศึ ก ษำ 2562
และปีกำรศึกษำ 2561 เพิ่มขึ้นจำนวน 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้จำกปีกำรศึกษำ 2561
3. มีระบบกำรนิเทศภำยนอก ภำยในที่เข้มแข็ง ครูตื่นตัวในกำรวำงแผน เตรียมสื่อ และจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ครูได้สร้ำงสรรค์และพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อนำไปพัฒนำผู้เรียน
5. นักเรียนได้พัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพ ตำมหลักสูตรกำหนด
ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข
ควำมรู้พื้นฐำนและควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ำกัน เห็นควรจัดให้มีกำรนิเทศ
ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูอย่ำงสม่ำเสมอ ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน ระดับเครือข่ำย ระดับ
เขตพื้ น ที่ โดยน ำผลกำรประเมิ น มำวำงแผนพั ฒ นำผู้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น ให้ ขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภำพไปพร้ อ มๆกั น
และจัดกำรเรียนกำรสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตำมหลักสูตรกำหนด
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โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ 2563 (โรงเรียนสุจริต)
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตให้กับนักเรียน
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
2. เพื่อพัฒนำนวัตกรรมกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกของโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ
3. นักเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร มีพฤติกรรมยึดมั่นควำม
ซื่อสัตย์สุจริต
4. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร มีวัฒนธรรมค่ำนิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรได้ประชุมชี้แจงขยำยผลกำรดำเนินโครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ให้กับสถำนศึกษำในสังกัด
เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหำร และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกโรงเรียนเพื่อพัฒนำนวัตกรรมกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกของโรงเรียนในสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ ได้ประสำนผู้บริหำรโรงเรียนดำเนินกำร
ถอดบทเรียน (Best Practice) ด้ำนกำรบริหำรสถำนศึกษำ และ แจ้งครูดำเนินกำรถอดบทเรียน (Best Practice)
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ให้ดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้ำงกำรดี อย่ำงต่อเนื่อง ให้ดำเนินกำรแต่งตั้ง ป.ป.ช. สพฐ.
น้อย ตำมเกณฑ์ที่กำหนดในเอกสำรคู่มือกำรดำเนินงำน ป.ป.ช. สพฐ. น้อย กำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำมำ
ปรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดำเนินกำรประเมินพฤติกรรมควำมซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
โดยใช้เครื่องมือของสำนักงำน ป.ป.ช. ดำเนินกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ให้ผู้บริหำรและ
ครูในสังกัดทรำบ โดยให้โรงเรียนสร้ำงนวัตกรรมในรูปแบบต่ำง ๆ ได้แก่ นวัตกรรมกำรบริหำร นวัตกรรมกำรเรียน
กำรสอน ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต หรือต่อต้ำนกำรทุจริตให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียน และได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนกิจกรรม สื่อสร้ำงสรรค์ต้ำนทุจริต (สื่อภำพยนตร์สั้น) ให้กับโรงเรียนในสังกัด
และได้ออกนิเทศ กำกับ และติดตำมกำรขับเคลื่อนหลั กสูตรต้ำนทุจริตศึกษำและกิจกรรมกำรดำเนินงำนตำม
โครงกำรโรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน
ปัญหำและอุปสรรค
1. ควำมเข้ำใจในกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำและกิจกรรมกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
โรงเรียนสุจริต ของสถำนศึกษำบำงแห่ง ยังเข้ำใจไม่ถูกต้อง
2. สถำนศึกษำมีกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรผู้รับผิดชอบหลัก ในกำรกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำและกิจกรรมกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรโรงเรียนสุจริต
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โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ประจำปี
งบประมำณ2563 (กิจกรรมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริตและกิจกรรมกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ 2563)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตให้กับนักเรียน
ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
2. เพื่อพัฒนำและยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำร กำรจัดกำรของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
3. เพื่อพัฒ นำนวัตกรรมกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกของหน่ว ยงำนในสั งกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ
ผลกำรดำเนินงำน
ผลกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มุกดำหำร ประจำปีงบประมำณ 2563 โดยภำพรวมระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 82.11 ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับ B ( Good )
โดยตัวชี้วัดที่ 1 เรื่องกำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้คะแนนสูงสุด 97.65 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่ำตัวชี้วัดอื่น ๆ
คือ ตัวชี้วัดที่ 10 เรื่องกำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนน 62.50 คะแนน
บำงตัว ชี้วัดมีผ ลกำรประเมิน สู งทั้งนี้อำจเนื่องจำกมีกำรวำงแผนเตรียมกำรรับกำรประเมินและ
ดำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่อย่ำงเป็นระบบอย่ำงเป็นระบบ โดยได้รับควำม
ร่วมมือจำกผู้บริหำรและบุคลำกรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่อย่ำงเข็มแข็ง รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนมีควำมชัดเจน สอดคล้องกับตัวชี้วัดกำรประเมินที่กำหนดไว้
บำงตัวชี้วัดมีผลคะแนนต่ำ ส่วนหนึ่งเนื่องจำก แบบกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity
and Transparency Assessment: OIT) ซึ่งมีรำยละเอียดที่ต้องเตรียมกำรค่อนข้ำงมำก หรือเกิดควำมเข้ำใจ
คลำดเคลื่อนในประเด็นกำรประเมินทำให้ข้อมูลที่ปรำกฎบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนไม่ตรงตำมข้อพิจำรณำ หรือขำด
ควำมสมบูรณ์ ไม่ครบตำมองค์ประกอบที่กำหนด ส่งผลให้ไม่ได้รับกำรพิจำรณำให้คะแนนในรำยกำรดังกล่ำว
ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร ที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมำณ พ.ศ.
ผลคะแนน ITA
พัฒนำกำร
ผลต่ำงของคะแนน ITA
2558
84.48
2559
72.71
ลดลง
- 11.77
2560
76.04
เพิ่มขึ้น
+3.33
2561
74.19
ลดลง
- 1.85
2562
87.53
เพิ่มขึ้น
+13.34
2563
82.11
ลดลง
-5.24
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ปัญหำและอุปสรรค
ด้ำนบุคลำกร
1) ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรประเมิน ITA Online ของบุคลำกรบำงกลุ่มยังเข้ำใจไม่ถูกต้อง
2) บำงกลุ่มงำนมีกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรผู้รับผิดชอบหลัก ในภำรกิจประจำที่จะต้องเป็นตัวชี้วัด
หนึ่งของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทำให้ไม่มีควำม
ต่อเนื่องไม่มีควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมิน ITA Online
ด้ำนเทคนิค
ควำมยุ่งยำกในขั้นตอนกำรนำรำยงำน และกิจกรรมต่ำงๆ เข้ำสู่ Website ของ สำนักงำน
แนวทำงกำรพัฒนำในปีต่อไป
ข้อเสนอแนะกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำออนไลน์เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ด้ำนบุคลำกร
1) แจ้งกระบวนกำรวิธีกำรดำเนินงำนผ่ำนทำง Social Network /ประชุม Video Conference
2) หำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบควรให้ผู้ที่รับผิดชอบคนเดิมได้
อธิบำยกระบวนกำรขั้นตอนในกำรดำเนินงำน ให้ผู้รับผิดชอบใหม่ หรือประสำนเกี่ยวกับกระบวนกำรและขั้นตอน
กำรดำเนินงำน
ด้ำนเทคนิค
ที่ปรึกษำกำรประเมิน และ บุคลำกรทุกกลุ่มงำนที่มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เพื่อรับกำร
ประเมิน ควรมีกำรทบทวนวิธีกำรใช้งำนระบบ Website ของหน่วยงำน
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โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ 2563 (กิจกรรมประเมินสถำนศึกษำออนไลน์)
วัตถุประสงค์
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 243 โรงเรียนผ่ำนกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับ A ขึ้นไป
2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด จำนวน 2,065 คน เข้ำใจระบบกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
3. นักเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรที่มีพฤติกรรมยึดมั่นควำม
ซื่อสัตย์สุจริต
4. ครู ผู้ บ ริ ห ำร และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำในสั ง กัดส ำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึก ษำประถมศึกษำ
มุกดำหำรที่มีวัฒนธรรมค่ำนิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. โรงเรียนในสังกัด และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรมีนวัตกรรมกำรป้องกัน
กำรทุจริตเชิงรุก
ผลกำรดำเนินงำน
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ (Integrity and
Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินผลด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
หรือพัฒนำคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำและนำข้อเสนอแนะไปจัดทำมำตรกำรในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ทั้งในระดับนโยบำยและในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งนำผลกำรประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำน โดยกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรประเมิน ได้แก่ บุคลำกรในสถำนศึกษำ ที่ทำงำนให้กับ
สถำนศึกษำมำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี จำนวน 239 แห่ง ๆ ละไม่น้อยกว่ำ 25 คน และกลุ่มผู้รับบริกำรหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถำนศึกษำ จำนวน 239 แห่ง ๆ ละไม่น้อยกว่ำ 20 คนโดยมีกรอบกำรประเมิน 10 ตัวชี้วัด
ได้แก่ 1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ 2) กำรใช้งบประมำณ 3) กำรใช้อำนำจ 4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 5) กำรแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริต 6) คุณภำพกำรดำเนินงำน 7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 8) กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน 9) กำร
เปิดเผยข้อมูล และ 10) กำรป้องกันกำรทุจริต
สำหรับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
1.1 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ โดยภำพรวม
ระดั บ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ได้ ค ะแนนร้ อ ยละเฉลี่ ย 87.91 ซึ่ ง ถื อ ว่ ำ มี คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใส
ในกำรดำเนินงำนอยู่ใน ระดับ A โดย ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรดำเนินงำน ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ ย 94.93
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่ำตัวชี้วัดอื่นๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 73.23
1.2 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำเป็นรำยตัวชี้วัด ซึ่ง
ได้จำกกำรสำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรในสถำนศึกษำ ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถำนศึกษำ และ
จำกเอกสำรหลักฐำนกำรเปิดเผยข้อมูลของสถำนศึกษำ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.82 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 85.06 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อำนำจ ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.51 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.72 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.82 ซึ่งอยู่ในระดับ A
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ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรดำเนินงำน ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.93 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.67 ซึ่งอยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำนในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.22 ซึ่งอยู่ในระดับ A

ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 78.07 ซึ่งอยู่ในระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ในภำพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 73.23 ซึ่งอยู่ในระดับ C
1.3 สถำนศึกษำได้คะแนนกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับ AA จำนวน 43 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 17.99 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จำนวน 111 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.44
สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ B จำนวน 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.97 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ใน
ระดับ C จำนวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.90 สถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ D จำนวน 15 แห่งคิดเป็น
ร้อยละ 6.28 และสถำนศึกษำที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ E จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.42
ปัญหำและอุปสรรคกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์
ด้ำนบุคลำกร
1) ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรประเมิน ITA Online ของสถำนศึกษำบำงแห่ง ยังเข้ำใจไม่ถูกต้อง
2) สถำนศึ ก ษำมี ก ำรเปลี่ ย นแปลงบุ ค ลำกรผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในกำรประเมิ นคุ ณ ธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำทำให้ไม่มีควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมิน ITA Online
ด้ำนเทคนิค
ควำมยุ่งยำกในขั้นตอนกำรตอบแบบ IIT และแบบ EIT ในบำงพื้นที่
ข้อเสนอแนะกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์
ด้ำนบุคลำกร
1) แจ้งกระบวนกำรวิธีกำรดำเนินงำนผ่ำนทำง Social Network / ประชุม Video Conference
2) หำกสถำนศึ ก ษำมี ก ำรเปลี่ ย นแปลงผู้ รั บ ผิ ด ชอบควรให้ ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบคนเดิ ม ได้ อ ธิ บ ำย
กระบวนกำรขั้นตอนในกำรประเมิน ITA Online ให้ผู้รับผิดชอบใหม่ หรือประสำนที่ปรึกษำเกี่ยวกับกระบวนกำร
และขั้นตอนกำรประเมิน
ด้ำนเทคนิค
ที่ปรึกษำกำรประเมิน และ สถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมิน ควรมีกำรทบทวนวิธีกำรใช้งำน
ระบบ
ITA Online
ที่ปรึกษำกำรประเมิน ควรชี้แจงและอำนวยควำมสะดวกในกำรตอบแบบประเมิน
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โครงกำรสนับสนุนและติดตำมกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัด สพฐ.
ประจำปี 2563
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ สนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น กำรของสถำนศึ กษำในสั งกัด ในกำรตรวจสอบและรับรองข้อมูล ผล
กำรคัดกรองนักเรียนยำกจนในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
2. เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัด ในกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ของนักเรียนยำกจนที่สอดคล้องกับควำมถนัดและควำมต้องกำรตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล
3. เพื่อสนับสนุนกำรติดตำมผลกำรจัดสรรเงินอุดหนุนต่อนักเรียนยำกจน ครอบครัว และสถำนศึกษำ
ที่เข้ำร่วมโครงกำรตำมเงื่อนไขกำรสนับสนุนเงินอุดหนุน
4. เพื่อสนั บสนุ น ให้ เกิดควำมร่ ว มมืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรช่วยเหลือ ส่ งเสริมเด็กและเยำวชน
ที่ขำดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกำส และผู้ด้อยโอกำสเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำในกำรศึกษำ จนสำเร็จกำรศึกษำ
ภำคบังคับ
5. เพื่อสนับสนุนให้สถำนศึกษำดำเนินกำรตำมกระบวนกำรคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูลและ
กำรใช้จ่ำยเงินของกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน

1. นักเรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือและพัฒนำด้ำนสุขภำพกำย สุขภำพจิตและสภำพแวดล้อมทำ
สั งคมอย่ ำงทั่ว ถึง ได้รั บ กำรส่ งเสริ ม พั ฒ นำ ป้องกั นแก้ไ ขปัญหำทั้งด้ ำนกำรเรีย นรู้ ซึ่ งเห็ น ได้จำกกำรพัฒ นำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น
2. ผู้บ ริ ห ำรโรงเรี ย นและครู โดยผู้ บริหำรรู้ศักยภำพของครูในกำรขับเคลื่ อนให้ เกิดกำรปฏิรูป
กำรเรียนรู้ ได้ข้อมูลพื้นฐำนของนักเรียน เพื่อใช้ในกำรกำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน และครู
มีควำมตระหนักและเห็นควำมสำคัญในกำรดูแลช่วยเหลื อนักเรียน มีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน มีควำมรักและศรัทธำ
ในวิชำชีพครู และมีผลงำนสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
3. โรงเรียน มีผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและโรงเรียนได้รับกำรยอมรับ กำรสนับสนุน
และควำมร่วมมือจำกบุคลำกร ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้ปกครอง ชุมชน มีควำมตระหนักในกำรมีส่วนร่วมกับโรงเรียน เข้ำใจถึงวิธีกำรอบรมสั่งสอนบุตร
หลำน เป็ น ตัว อย่ ำ งที่ดีแก่บุ ตรหลำน และมีสั มพันธภำพที่ดีกับบุ ตรหลำน เป็นครอบครัว ที่ เข้มแข็ง จำกกำร
ดำเนินงำนระบบดูแลนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง
5. สถำนศึกษำได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนในระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจนและยำกจน
พิเศษได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน
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โครงกำรกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ กิจกรรมหลักส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV ปีงบประมำณ 2563
วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรม
1. เพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้อุปกรณ์กำรศึกษำ
ทำงไกล ดูแลรักษำ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษำอุปกรณ์พื้นฐำน แก้ไขปัญหำของระบบกำรศึกษำทำงไกลได้
2. เพื่อเป็นแนวทำงให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กำรศึกษำทำงไกลในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมให้ได้มำตรฐำน
ผลกำรดำเนินงำน
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้อุปกรณ์กำรศึกษำทำงไกล
ดูแลรักษำ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษำอุปกรณ์พื้นฐำนได้
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เข้ำใจแนวทำงดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กำรศึกษำทำงไกลในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.สถำนศึกษำ ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนจัดกำรเรียนกำรสอน
โดยใช้กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ที่สำมำรถนำไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข
1. อุปกรณ์ DLTV ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่เพียงพอ
2. ขำดงบประมำณในกำรจัดซื้อ/ซ่อมแซมให้เพียงพอกับผู้เรียน
3. ครูยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจและประสบกำรณ์ในกำรใช้สื่อ DLTV
แนวทำงกำรดำเนินงำนในปีต่อไป
1. ฝึกอบรมครูทุกคนในโรงเรียนขนำดเล็ก ให้สำมำรถใช้งำนสื่อ DLTV ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้
มีประสิทธิภำพ
2. จัดหำอุปกรณ์ให้เหมำะสมกับห้องเรียน จำนวนนักเรียน
3. พัฒนำระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เพื่อกำรใช้งำนที่มีประสิทธิภำพ
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โครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว (HOME SCHOOL)
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว (HOME SCHOOL) ให้มีคุณภำพตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรปรับใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2551 และพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนผู้ปกครอง ด้ำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ด้ำนคุณภำพผู้เรียน สรุป ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษำแก่ผู้ปกครองในกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถมีกำรพัฒนำตัวเองอย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ
2. เพื่อส่ งเสริ ม สนั บสนุ น ให้ ผู้ ปกครองมีกำรพัฒ นำกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้ มีคุณภำพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนำควำมสำมำรถในด้ำนที่ตนเองถนัด และเรียนรู้อยู่เสมอ
ผลกำรดำเนินงำน
1. ผู้เรีย นมีผลกำรประเมินผลกำรเรียนผ่ำนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กลุ่มประสบกำรณ์ตำมแผน
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒. ผู้เรียนมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนผ่ำนตำมเกณฑ์ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และผู้จัดกำรศึกษำ/ครอบครัวร่วมกันกำหนด
ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข
มีผู้สนใจสมัครเข้ำคัดเลือกน้อยมำก ไม่เข้ำใจเกณฑ์กำรคัดเลือกทำให้ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
ควรให้กำรส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงแรงจูงใจ พร้อมทั้งให้ควำมรู้ให้คำปรึกษำ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
เกณฑ์กำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ให้เข้ำใจและเข้ำถึงหลักกำร

หน้า44 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563

กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำองค์กรคุณภำพ
โครงกำรตรวจสอบภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อให้มั่นใจว่ำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำร
บัญชีถูกต้องและ มีกำรควบคุมทรัพย์สินรัดกุม ครบถ้วน ถูกต้อง
2. เพื่อให้ทรำบผลกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียน เกี่ยวกับกำรปฏิบัติ งำนทำงด้ำนกำรเงิน บัญชีของ
โรงเรียนในสังกัด
3. เพื่อให้ผู้บริหำรระดับสำนักงำนเขตพื้นที่ และโรงเรียนได้ทรำบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
บริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชี และกำรบริหำรสินทรัพย์ของหน่วยงำน และใช้เป็นข้อมูลประกอบกำร
บริหำร
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชีถูกต้องและ
มีกำรควบคุมทรัพย์สินรัดกุม ครบถ้วน ถูกต้อง
5. ผู้บริหำรระดับสำนักงำนเขตพื้นที่ และโรงเรียนได้ทรำบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำร
งบประมำณ กำรเงิน กำรบัญชี และกำรบริหำรสินทรัพย์ของหน่วยงำน และใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรบริหำร
ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
1. ตรวจสอบสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 1 หน่วยงำน
2. ตรวจสอบประเมินกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี จำนวน 40 โรงเรียน ดังนี้
ระดับดีมำก
จำนวน 16 โรงเรียน ระดับดี
จำนวน 14 โรงเรียน
ระดับพอใช้
จำนวน 9 โรงเรียน ระดับปรับปรุง จำนวน 1 โรงเรียน
3. ตรวจสอบเงินเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจนโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
จำนวน 56 โรงเรียน
4. อบรมเชิงปฏิบัติกำร ตรวจสอบภำยใน สพฐ
5. ร่วมประชุมเครือข่ำยตรวจสอบภำยใน ระดับ สพฐ
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โครงกำรกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดตั้ง จัดสรร และติดตำม ประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อวิเครำะห์งบประมำณให้กำรจัดตั้ง และกำรจัดสรรงบประมำณ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร
แนวทำงที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนดด้วยควำมถูกต้อง เรียบร้อย สำมำรถนำผลกำร
วิเครำะห์ไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรเรียนกำรสอนนักเรียน ในสถำนศึกษำต่อไป
2. เพื่อให้กำรจัดตั้งงบประมำณ ตรงตำมควำมต้องกำร จำเป็น ขำดแคลน ของสถำนศึกษำ
3. เพื่อให้กำรจัดสรรงบประมำณ มีประสิทธิภำพ โปร่งใส คุ้มค่ำ เหมำะสม และเพียงพอ
4. เพื่อให้สถำนศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำรงบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
5. เพื่อเป็นกำรกำกับ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณของโรงเรียนที่
ได้รับจัดสรรงบประมำณ ให้สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทันกำหนดเวลำ และเป็นกำรป้องกันปัญหำที่
อำจจะเกิดจำกกำรดำเนินกำร
ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมเป้ำหมำย/ตัวชี้วัด
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ศึกษำ วิเครำะห์ควำมต้องกำร จำเป็น
ขำดแคลนงบประมำณด้ำนครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้ำง ของสถำนศึกษำในสังกัดให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบำย
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อนำผลกำรวิเครำะห์มำจัดตั้งและจัดสรรงบประมำณ ให้กับ
สถำนศึ ก ษำตำมควำมต้ อ งกำร เกิ ดควำมคุ้ มค่ ำ และเกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด ต่ อ กำรพั ฒ นำคุณ ภำพกำรศึ ก ษำที่
ตอบสนองกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และนโยบำยของรัฐบำลในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
2. ส ำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ จัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ให้กับสถำนศึกษำในสังกัดที่มีควำมต้องกำร จำเป็น และ
ขำดแคลน โดยมี ส ถำนศึ ก ษำขอรั บ กำรสนั บ สนุ น งบประมำณ จ ำนวน 103 แห่ ง ได้ รั บ กำรพิ จ ำรณำจั ด ตั้ ง
งบประมำณ จำนวน 92 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.32
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ดำเนินกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ
ให้กับสถำนศึกษำ ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรเกิดประสบภัยธรรมชำติ จำนวน 25 แห่ง และได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณเพื่อช่วยเหลือในกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอื่น จำนวน 16 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 64
4. ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำมุ ก ดำหำร ได้ ใ ห้ ค วำมรู้ ค ำแนะน ำ ปรึ ก ษำ
แก่สถำนศึกษำในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ ด้ำนกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินด้ำนกำรศึกษำ (ระบบบัญชี
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) ให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และสำมำรถรำยงำนข้อมูลได้ครบทุกแห่ง จึงทำให้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้คะแนนประเมินตำมตัวชี้วัดที่ 11.2 โครงกำรพัฒนำระบบ
รำยงำนข้อมูลกำรเงินด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ (ระบบบัญชีกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) ของกำรประเมินตัวชี้วัด
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 อยู่ในระดับ 5
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ออกกำกับ ติดตำม กำรบริหำรงบประมำณ
ของสถำนศึกษำในสังกัด ที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณปี 2563 โดยติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
รำยกำรค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรอเนกประสงค์ ส้วมนักเรียน บ้ำนพักครู และรำยกำรปรั บปรุงซ่อมแซม
อำคำรเรี ย นอำคำรประกอบและสิ่ งก่อสร้ ำงอื่ นที่ช ำรุดทรุดโทรม และกรณีป ระสบภัยธรรมชำติ จนสำมำรถ
ดำเนินกำรเบิกจ่ำยได้ทันในปีงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2563

หน้า46 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563
แนวทำงกำรดำเนินงำนในปีต่อไป
พัฒนำให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดทำคำขอตั้งงบประมำณ และระเบียบ กฎหมำย วิธี แนวทำง
ปฏิบัติเกี่ยวกับบริหำรงบประมำณที่ได้รับจัดสรรงบประมำณได้ถูกต้อง เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรดำเนินงำนของ
ผู้รับผิดชอบในระดับสถำนศึกษำ

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน สพป.มุกดำหำร ร่วมกับสถำนศึกษำ
ในสังกัด ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
ณ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ๘๔ พรรษำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัด ได้แสดงออกถึงกิจกรรมที่แสดงออกถึงควำมจงรักภักดี
ควำมรักควำมสำมัคคี ส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถที่ตนเองถนัดมำใช้ เช่น กำรกีฬำ
2. เพื่อให้มีกำรพัฒนำทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจและสังคม เตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร
3. เพื่อให้รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
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ผลกำรดำเนินงำน
1. ประชุม/ขออนุมัติโครงกำร ประชำสัมพันธ์ ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เตรียมกำรจัดกิจกรรม
กำรแข่งขันกีฬำ ระหว่ำงวันที่ 1 พฤศจิกำยน – 15 พฤศจิกำยน 2562
2. ดำเนินกำรจัดกิจกรรมและสร้ำงควำมสำมัคคีที่โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนี
๘๔ พรรษำ อำเภอหว้ำนใหญ่ ในวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562
3. ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำในสั ง กั ด ได้ ร่ ว มออกก ำลั ง กำยและร่ ว มเล่ น กี ฬ ำ
ตำมศักยภำพของตนเอง
4. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง สุขภำพจิต ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ พร้อมรับมือกับกำรปฏิบัติงำนสู่มืออำชีพ
5. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด เตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนเพื่อพัฒนำ
งำนในส ำนั กงำนให้ มีป ระสิ ทธิ ภ ำพและมี ควำมพร้อ มในกำรพั ฒ นำงำนให้ เป็ น ไปตำมแผนงำนและโครงกำร
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ 2564 ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ในปี ง บประมำณ พ.ศ. 2564 เห็ น ควร ให้ มี ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ
เข้ำร่วมกิจกรรมนี้ทุกเครือข่ำย จำนวน 19 เครือข่ำย
2. งบประมำณที่ได้รับตำมโครงกำรนี้ ไม่เพียงพอ จึงขอเสนองบประมำณในปีต่อไป

หน้า48 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563

โครงกำรประชุ ม ผู้ บ ริ ห ำรกำรศึ ก ษำและบุ ค ลำกรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ำรกำรศึ ก ษำ ศึ กษำนิ เทศก์ และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำที่ เ กี่ ยวข้ อ งได้ รั บทรำบ
ควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำ และอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม
2. เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน
ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
1. ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับทรำบควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำ และอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบมี
ส่วนร่วม และมีโอกำสได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงกัน
2. ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยและแนวทำงกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรมำกขึ้น
ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข
ภำระงำนด้ำนอื่น ๆ ที่เข้ำมำแทรกอำจทำให้กำรดำเนินงำนมีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกที่ได้วำงแผนไว้
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โครงกำรประชุมสัมมนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อให้โรงเรียนได้รับทราบและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย จุดเน้น กลยุทธ์ ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
2. เพื่อติดตาม รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด
4. เพื่อแจ้งผลการดาเนินการบริหารจัดการศึกษา ในปีการศึกษาปัจจุบัน
5. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการทางานมากยิ่งขึ้น
6. เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหว ความรู้ ระเบียบกฎหมาย ที่ควรทราบและเกี่ยวข้อง
ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เกิดการเปรียบเทียบ เพื่อนาไปปรับใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนางานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ผู้บริหารและครู สามารถดาเนินการจัดการศึกษาได้เป็นไปตามนโยบาย จุดเน้น และสนองตอบต่อ
กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร
3. ผู้บริหารและครู มีขวัญและกาลังใจในการทางาน
4. ผู้บริหารและครูสามารถนาผลการดาเนินการจัดการศึกษาปีที่ผ่านมา ไปใช้เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
5. ผู้บริหาร ครูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าตัดสินใจมากขึ้น
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โครงกำรคัดเลือกพนักงำนรำชกำรทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ประจำปี 2563
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมที่โรงเรียนต้องกำร
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ครบทุกชั้นเรียน
3. ทดแทนตำแหน่งว่ำงสถำนศึกษำขำดแคลนครู
ผลกำรดำเนินงำน
1. ทำให้ได้บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพื่อมำทดแทนสถำนศึกษำที่ขำดแคลนครู
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
2. โรงเรียนสำมำรถดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทำให้ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ดำเนินกำรสอบจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ตำมที่ดำเนินกำรสอบคัดเลือกพนักงำนรำชกำรทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ประจำปี 2563 ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก
ในวันที่ 25 มกรำคม 2563 ผลกำรคัดเลือก จำนวน 4 วิชำ ดังนี้
1. วิชำอุตสำหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
สอบคัดเลือกได้ 1 คน
2. วิชำเอกภำษำอังกฤษ
สอบคัดเลือกได้ 9 คน
3. วิชำเอกวิทยำศำสตร์
สอบคัดเลือกได้ 24 คน
4. วิชำเอกคอมพิวเตอร์
สอบคัดเลือกได้ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 35 คน
ครั้งที่ 2 ตำมที่ดำเนินกำรสอบคัดเลือกพนักงำนรำชกำรทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ประกำศผลกำรสอบคัดเลือกในวันที่ 5 กันยำยน 2563 ผลกำรคัดเลือก
จำนวน 2 วิชำ ดังนี้
1. วิชำดนตรีศึกษำ
สอบคัดเลือกได้ 8 คน
2. วิชำเอกสังคมศึกษำ
สอบคัดเลือกได้ 14 คน
รวมทั้งสิ้น 22 คน
ปัญหาและอุปสรรค
1. งบประมำณไม่เพียงพอ
2. คณะกรรมกำรดำเนินกำรต่ำงๆยังไม่ได้รับควำมร่วมมือเท่ำที่ควร
3. ผูส้ มัครคัดเลือกพนักงำนรำชกำรทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำมุกดำหำร ประจำปี 2563 ผ่ำนเกณฑ์เป็นจำนวนมำกเช่นกัน แต่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่
สำมำรถเรียกตัวผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกไม่ได้เนื่องจำกมีตำแหน่งว่ำงน้อย
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โครงกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ตำแหน่งนักจิตวิทยำโรงเรียน
ประจำสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
วัตถุประสงค์โครงกำร
1. เพื่อเพิ่มบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมควำมสำมำรถทำงวิชำกำร
ในกำรทำงำนปฏิบัติงำนด้ำนจิตวิทยำ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้คำปรึกษำแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องด้ำนจิตวิทยำ
3. ทดแทนตำแหน่งว่ำง
ผลการดาเนินงาน
1. ทำให้ได้บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
2. สำมำรถดำเนินกำรจัดกิจกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทำให้ผลสัมฤทธิ์สูง
ตำมที่ดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร ตำแหน่งนักจิตวิทยำโรงเรียน ประจำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ประจำปี 2563 ประกำศผลกำรสอบคัดเลือกในวันที่ 21 พฤษภำคม
2563 ผลกำรคัดเลือก ดังนี้
- ผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือก จำนวน 2 คน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
กำรรั บ สมั ค รกำรสรรหำและเลื อ กสรรเป็ น พนั ก งำนรำชกำร ตำแหน่ ง นั ก จิต วิ ท ยำโรงเรี ย น ประจ ำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ประจำปี 2563 มีผู้สนใจสมัครเป็นจำนวนมำก และสอบผ่ำน
ตำมเกณฑ์เป็นจำนวนมำกเช่นกัน แต่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเรียกตัวผู้สอบผ่ำนกำรคัดเลือกน้อยจึงอยำกให้
หำตำแหน่งว่ำงเรียกตัวให้มำกกว่ำนี้
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โครงกำรกำรนิเทศเพือ่ ขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำด้วยรูปแบบ 5M Model
Road to 99 ปีกำรศึกษำ 2562
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1.
ประชุมสร้ำงควำมตระหนักในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน ของนักเรียนแก่ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
2. ประกำศเกียรติคุณ มอบขวัญ กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงำนที่มีผลกำรดำเนินงำนเป็นเลิศ
3. มอบรำงวัลเด็กเก่งและเด็กดี
ผลกำรดำเนินงำน
1. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ที่เข้ำร่วม
ประชุมรับนโยบำยกำรดำเนินงำนของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมสึกษำมุกดำหำรมีควำม
ตระหนักในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 100 %
2.
ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรนำนโยบำยและ
ทำงกำรขับเคลื่อนคุณภำพ 5M Model สู่กำรปฏิบัติทั้งระดับเครือข่ำย ระดับสถำนศึกษำและระดับห้องเรียน
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในภำพของนักเรียนในทุกระดับชั้นสูงขั้น และผลสัมฤทธิ์ในระดับชำติลดลำดับ
จำกมำกกว่ำ 100 ลดลำดับต่ำลงกว่ำ 99 ในสองระดับกำรศึกษำ คือ
2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 ได้ลำดับที่ 96
2.2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (Ordinary National /educational Test :
O - NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 ลำดับที่ 96
2.3 ประกำศเกียรติคุณ มอบขวัญ กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงำนที่มีผลกำรดำเนินงำนเป็นเลิศ
2.3.1) มอบเกียรติบัตรเครือข่ำยยอดเยี่ยม สำมำรถขับเคลื่อนคุณภำพในรูปแบบองค์กร
เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำลำดับที่ 1 – 3 และ มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ดังนี้
 ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
 ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ผ ล ก ำ ร ท ด ส อ บ NT ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ ปี ที่ 3 บ ร ร ลุ เ ป้ ำ ห ม ำ ย
จำนวน 89 โรงเรียน
 คะแนนเฉลี่ ย ผลกำ รทดสอบ NT ชั้ น ปร ะถมศึ ก ษำปี ที่ 3 สู ง กว่ ำ ระดั บ ประเท ศ
จำนวน 37 โรงเรียน
 คะแนนเฉลี่ ย ผลกำรทดสอบ NT ชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 3 สู ง กว่ ำ ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
จำนวน 103 โรงเรียน
 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (Ordinary National /educational Test: O - NET) ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6
 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ O – NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 สูงกว่ำระดับประเทศ
3 ปีกำรศึกษำต่อเนื่อง จำนวน 8 โรงเรียน
 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ O – NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 สูงกว่ำระดับประเทศ
4 ปีกำรศึกษำต่อเนื่อง จำนวน 6 โรงเรียน
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 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ O – NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 สูงกว่ำระดับประเทศ
5 ปีกำรศึกษำต่อเนื่อง จำนวน 16 โรงเรียน
 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ O – NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 สูงกว่ำระดับประเทศ
ปีกำรศึกษำ2562 จำนวน 70 โรงเรียน
 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ O – NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สูงกว่ำระดับประเทศ 5
ปีกำรศึกษำต่อเนื่อง จำนวน 1 โรงเรียน
 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ O – NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สูงกว่ำระดับประเทศ
ปีกำรศึกษำ2562 จำนวน 5 โรงเรียน
 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ O – NET ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 บรรลุเป้ำหมำย
ปีกำรศึกษำ2562 จำนวน 6 โรงเรียน
 มอบเกี ย รติ บั ต รครู เ ก่ ง สอนนั ก เรี ย นสอบได้ ค ะแนนเต็ ม ร้ อ ย วิ ช ำคณิ ต ศำสตร์ ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษำ
ปีที่ 6 จำนวน 2 รำย
 มอบเกี ย รติ บั ต รครู เ ก่ ง สอนนั ก เรี ย นสอบได้ ค ะแนนเต็ ม ร้ อ ย วิ ช ำคณิ ต ศำสตร์ ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษำ
ปีที่ 3 จำนวน 1 รำย
 มอบเกีย รติ บั ต รนั กเรีย นเก่ง สอบได้ ค ะแนนเต็ ม ร้อย และคะแนนสู ง สุ ด ของเครือ ข่ำ ย เครื อข่ำ ยละ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 38 คน

 มอบรำงวัลเด็กดีศรีมุกดำหำร เครือข่ำยละ 10คน รวมทั้งสิ้น 190 คน
ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข
1. สืบเนื่องจำกปีกำรศึกษำ 2563 เกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID -19) ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน ในกิจกรรมผิอำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพบเพื่อนครู
2. ผู้นิเทศหลำยคน ไม่เข้ำใจกระบวนกำรนิเทศ แบบสังเกตชั้นเรียน /ไม่เข้ำใจกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบ Active Learning / กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. กระบวนกำรนิเทศใช้เวลำน้อยเกินไปสำหรับ หนึ่งโรงเรียน ส่งผลให้ไม่มีเวลำในกำรสะท้อนผลใน
ภำพรวมของโรงเรียน และนิเทศไม่ครบในเรื่องกำรบริหำรสถำนศึกษำ 4 ด้ำน
4. เครื่องมือนิเทศไม่ครอบคลุมนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น ในแผนพัฒนำคุณภำพของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรและกำรบริหำรจัดกำรทั้ง 4 ด้ำน
แนวทำงกำรดำเนินงำนครั้งต่อไป
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำรควรมีกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
ร่วมกับสถำนศึกษำอย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ 2 ครั้ง
2. จัดทำแผนขับเคลื่อนคุณภำพของเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำให้ต่อเนื่อง
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โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำทั้งทำงด้ำนปริมำณ คุณภำพ และส่วนอื่นๆ
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรกำหนดนโยบำย วำงแผน และบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ
2. เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรในสถำนศึกษำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศ
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะในกำรใช้งำนระบบงำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
3. เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และสถำนศึกษำในสังกัด
มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสำมำรถนำข้อมูลไปใช้ได้ตลอดเวลำ
4. เป็นเครื่องมือในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำน
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร มีข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นฐำนข้อมูลกลำง
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอย่ำงหลำกหลำย
1. ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร มีฐำนข้อมูลที่สำมำรถ
เชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนจำกโปรแกรมของส่วนกลำงคือโปรแกรมระบบบริหำรนักเรียนรำยบุคคล (DMC)
- ข้อมูลนักเรียน มีน้ำหนักส่วนสูงที่เปรียบเทียบเกณฑ์น้ำหนักต่ำกว่ำเกณฑ์ และสูงกว่ำเกณฑ์
ข้อมูลนักเรียนจำแนกตำมเพศ และเด็กด้อยโอกำส
- ข้อมูลพื้นฐำนโรงเรียน ข้อมูลโรงเรียนขนำดเล็ก กลุ่มโรงเรียน แผนที่ตั้งโรงเรียน(GIS)
เส้นทำงไปโรงเรียน(GPS)
- ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้ำงรำยโรงเรียน (Bobec)
- ข้อมูลครุภัณฑ์ รำยโรงเรียน (Mobec)
- ข้อมูลคอมพิวเตอร์
- ข้อมูลอินเทอร์เน็ต
2. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล มีฐำนข้อมูลบุคลำกรที่สำมำรถเชื่อมโยงจำกโปรแกรมระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำร (EMIS) เพื่อนำมำบริหำรจัดกำรในระดับเขตพื้นที่
- ข้อมูลบุคลำกร สพป.มุกดำหำร
- ข้อมูลบุคลำกร โรงเรียน ครู ผู้บริหำรโรงเรียน อัตรำจ้ำง พนักงำนรำชกำร
- ข้อมูลบุคลำกรแยกตำมประเภทตำแหน่ง
- จำนวนครูจำแนกตำมวิชำเอก และจำแนกตำมกลุ่มสำระ
3. ด้ำนงำนวิชำกำร
- มีผลกำรทดสอบ onet nt Rt นำเสนอผ่ำนเว็บไซส์ www.mdh.go.th
ได้เผยแพร่ต่อสำธำรณะชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทำงด้ำนกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
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4. ด้ำนงบประมำณ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร มีระบบ ไฮบริท
http://hybrid.muked.net/budget/budget_list.php บันทึกรำยกำรจัดสรรงบประมำณ กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ มีผลกำรดำเนินงำนดังนี้
1. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ : ใช้บันทึกรำยกำรจัดสรรงบประมำณ ,กำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณ ทุกหมวดรำยจ่ำย สำมำรถควบคุมงบประมำณในแต่ละโครงกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และสำมำรถ
ลดควำมผิดพลำดในกำรระบุรหัสงบประมำณ , กิจกรรมหลัก ในกำรเบิกจ่ำยในระบบ GFMIS
2. กลุ่มนโยบำยและแผนงำน : ใช้ระบบบริหำรงบประมำณ muked Budget System เพื่อ
ควบคุมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนงำนโครงกำรที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจำปี กำกับ
ติดตำม เร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมกำหนด และมีกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อให้ทีม
บริหำรของเขตพื้นที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรบริหำรจัดกำรของเขตพื้นที่
3. กลุ่มงำนต่ำงๆ ใน สพป.มุกดำหำร : สำมำรถทรำบผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณโครงกำรของ
ตนเองได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว
4. โรงเรียนในสังกัด : สำมำรถติดตำม ตรวจสอบงบประมำณที่ได้รับจัดสรร และผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
งบประมำณของตนเอง รวมถึงข้อมูลกำรจ่ำยตรงให้แก่ผู้ขำย
5. ผู้บริหำรหน่วยงำน (ผอ.สพป.มุกดำหำร, รองผอ.สพป.มุกดำหำร : สำมำรถตรวจสอบ ติดตำมผล
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ เพื่อประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข
1.ระบบที่ใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลมีหลำยโปรแกรม ระบบมีกำรปรับปรุงข้อมูล มีกำรอัพเดต
รำยกำร มีควำมยุ่งยำกและซ้ำซ้อนในกำรดำเนินกำร บุคลำกรที่จัดเก็บข้อมูลระดับโรงเรียนเปลี่ยนบ่อย
2.โปรแกรมในกำรจัดเก็บ ควรเชื่อมโยงเป็นโปรแกรมเดียวกัน เพื่อง่ำยในกำรจัดเก็บข้อมูล และ
รวบรวมเป็น Bigdata บุคลำกรควรต้องจัดกำรอบรมพัฒนำทุกปี
แนวทำงกำรดำเนินงำนในปีต่อไป
พัฒนำ ประยุกต์ใช้ ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทุกระบบ และนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
จัดเก็บข้อมูล
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โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจกับโรงเรียนขนำดเล็ก ให้ตระหนักรับรู้ นโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
2. จัดทำข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดเป็นรำยโรง
3. จัดทำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 5 ปี และ 1 ปี
4. ดำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
5. กำหนดเป้ำหมำยตัวชี้วดั ในกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนขนำดเล็ก
6. นิเทศติดตำม กำกับและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
7. กระตุ้นช่วยเหลือโรงเรียนที่ยังไม่สำมำรถดำเนินกำรได้
8. ประชำสัมพันธ์รูปแบบที่หลำกหลำย
9. ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล
ผลกำรดำเนินกำร
1.โรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร มีแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563-2565 ครบทุกโรงเรียน
2. โรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้มีกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม ตำมบริบทของโรงเรียนได้อย่ำงมี
คุณภำพส่งผลต่อนักเรียน นักเรียนได้ศึกษำตำมหลักสูตรที่กำหนดและมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
3. ผู้ปกครอง ชุมชนให้กำรยอมรับเป็นที่พึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำร
4. โรงเรียนที่มีกำรจัดกำรเรียนรวมได้บริหำรจัดกำรค่ำพำหนะรับ-ส่งนักเรียนเป็นไปอย่ำงถูกต้องและ
ดำเนินกำรตำมระเบียบกฎหมำย
ปัญหำอุปสรรค
ได้มีโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัด แจ้งควำมประสงค์ที่จะไม่จัดให้มีกำรเรียนรวม ในภำคเรียนที่ 1/2563
มีจำนวน 6 แห่ง คือ
1. บ้ำนโนนยำง,บ้ำนหนองโอใหญ่ และโรงเรียนบ้ำนภู,บ้ำนคำพี้ ได้ขอชะลอกำรจัดกำรเรียน
ออกไปก่อน เนื่องจำกป้องกันกำรติดเชื้อโรคโควิด 19
2. บ้ำนป่งโพน,บ้ำนคำบง 2 โรงเรียนบ้ำนคำบง 2 นักเรียน ย้ำยชื่อมำเป็นโรงเรียนบ้ำนป่งโพน
3. บ้ำนเหล่ำดง ได้นำนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 กลับมำเรียนที่เดิม
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจำปี 2563
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำข้ำรำชกำรครู ที่ได้รับกำรบรรจุใหม่ ครูประจำกำร ให้ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ใน
ระเบียบวินัย เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหมำะสมกับกำรประกอบอำชีพครู
2. เพื่ อให้ ข้ ำรำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ มีค วำมรู้ ควำมเข้ำ ใจในเรื่อ งวิ นัย คุ ณธรรม
จริยธรรมมำกยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูมีควำมรับผิดชอบ และตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ลดอัตรำกำรกระทำผิดวินัย
4. เพื่อประโยชน์ในกำรกำหนดนโยบำย พัฒนำและส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม ของข้ำรำชกำร
ครู อันจะเป็นแนวทำงให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ เพื่อให้เกิดผลอย่ำงเป็น
รูปธรรม และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
5. เพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถปรับปรุง กำรกำหนดคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง หลักสูตร วิธีกำร เกณฑ์
กำรตัดสิน ในกำรสรรหำบุคคลเข้ำรับรำชกำรครู ให้สำมำรถสรรหำบุคคลที่มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม เหมำะสมกับ
กำรประกอบอำชีพครู
ผลกำรดำเนินงำน
1. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในระเบียบวินัย เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม นำสู่กำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องวินัย
คุณธรรมจริยธรรมมำกยิ่งขึ้น
3. ข้ำรำชกำรครูที่เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรับผิดชอบ และตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ลดอัตรำกำร
กระทำผิดวินัย
4. กำรกำหนดนโยบำย ส่งเสริมและพัฒนำวินัย คุณธรรมจริยธรรม ของข้ำรำชกำรครู เป็นแนวทำงให้
โรงเรียนในสังกัด ดำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภำพ
ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข
1. งบประมำณมีจำนวนจำกัด วัสดุอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอ
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมยังขำดควำมเข้ำใจ ในแนวทำงปฏิบัติตำมที่กฎหมำย ระเบียบกำหนด
แนวทำงกำรดำเนินงำนในปีต่อไป
ก่อนจัดทำโครงกำร ควรหำข้อมูลควำมรู้ที่จำเป็น ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร จัดหำ
งบประมำณให้เพียงพอต่อกำรดำเนินกำรประสำนวิทยำกรที่มีควำมรู้และเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน อันเป็นที่ยอมรับ
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โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. ประชุมปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรจัดทำแผนติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำและประชุมคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำร
ดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน เพื่อรับรองแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
2. พัฒนำเครือข่ำยกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรดำเนินงำนกำร
จัดกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
3. เพื่อวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำมำใช้ในกำรปรับปรุงและ
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
4. เพื่ อ จั ด ท ำข้ อ มู ล เสนอคณะกรรมกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศกำรศึ ก ษำ
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในปีกำรศึกษำ 2562 และให้ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ทั้ง 4 ด้ำน
ผลกำรดำเนินงำน
1. ผลกำรประชุมปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำและประชุมคณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำร
ดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน มีกำรรับรองแผนปฏิบัติกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ปีกำรศึกษำ 2563 ตำมรำยงำนกำรประชุม คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ครั้งที่ 4/2563 “รับรองแผนติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2563”
2. มีกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรดำเนินงำน
กำรจั ด กำรศึ ก ษำโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำมุ ก ดำหำรโดยไปศึ ก ษำดู ง ำน
ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 2 และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อำนำจเจริ ญ ซึ่ ง ได้ ศึก ษำกำรพั ฒ นำเทคนิ ควิ ธี ก ำรก ำกั บ ติ ต ำม ตรวจสอบประเมิ น ผลและนิ เ ทศกำรศึ ก ษำ
โดยเฉพำะกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรจัดกำรทั้ง 4 ด้ำน ของเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ
3. คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำเขตพื้นที่กำรศึ กษำประถมศึกษำ
มุกดำหำรได้ประชุมร่วมกับศึกษำนิเทศก์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และเครือข่ำยพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำทั้ง 19 เครือข่ำยทำกำรวำงแผนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำในปี
กำรศึกษำ 2563 ทั้งนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID19)
และกำรนิเทศติดตำมกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐำน (นิเทศ 100 %)
4. มีกำรประชุมสรุปผลกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (อ้ำงอิงจำกรำยงำน
กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ปีงบประมำณ 2563)
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ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข
1) คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ไม่เข้ำใจบทบำทหน้ำที่เท่ำที่ควร
2) ขำดเครื่องมือที่สอดคล้องกับมำตรฐำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3) โครงกำรจัดทำมำตรฐำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่ครอบคลุมตัวชีวัดตำมมำตรฐำนควรปรับปรุงให้สอ
คล้องกับมำตรฐำนที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด กำรจัดทำโครงกำรแล้วไม่จัดเก็บข้อมูล/
ไม่รำยงำนโครงกำร
4) ขำดกำรประสำนงำนและขำดควำมร่วมมือกันระหว่ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกับสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดมุกดำหำร
แนวทำงกำรดำเนินงำนในปีต่อไป
ควรนำสำรสนเทศในปีกำรศึกษำ 2562 มำเป็นฐำนในกำรจัดทำแผนติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำปี 2563
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กลยุทธ์ที่ 4 กำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทพื้นที่จังหวัดมุกดำหำร
โครงกำร งำนมหกรรมวิชำกำร งำนกำชำดและงำนของดีจังหวัดมุกดำหำร
ประจำปี 2563
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลงำนวิชำกำร นวัตกรรมของสถำนศึกษำ และผลผลิตของ
นักเรียนแก่ประชำชนทั่วไป และห้ำงร้ำน บริษัท เอกชนและส่วนรำชกำรอื่นๆ ได้รับทรำบถึงคุณภำพแลผลกำรจัด
กำรศึกษำในเชิงประจักษ์ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ
2. เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน
ผลกำรดำเนินงำน
1. กิจกรรมที่ดำเนินงำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้รับรำงวัลชนะเลิศ
ระดับจังหวัด ในกำรจัดนิทรรศกำรผลงนทำงวิชำกำรในงำนกำชำดและงำนของดีจังหวัดมุกดำหำร ประจำปี 2563
2. นักเรียนได้เรียนรู้ด้ำนทักษะอำชีพ ด้ำนดนตรี จำหน่ำยผลผลิต ผลิตภัณฑ์ สินของฝีมือนักเรียน
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้เผยแพร่ผลกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่สำธำรณะ
4. กำรจัดนิทรรศกำรผลงำนที่เป็นผลงำนกำรปฏิบัติดีเลิศของโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงกำรที่ดำเนินงำน
ตำมนโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร กลยุทธ์จุดเน้น ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และจังหวัดมุกดำหำร เช่น ผลงำนกำรจัดกำรเรียนรู้สำระกำร
งำนอำชีพเน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงและได้ผลผลิตเป็นเชิงประจักษ์ รวมทั้งปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดทำ
โครงกำรของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน โดยมีผลผลิตจำกกำรเรียนรู้ของนักเรียนที่มำจำหน่ำยเป็นรำยได้ระหว่ำง
เรียนเป็นรำยบุคคลและชมรม เช่น กำรทำขนม กำรเลี้ยงไก่ไข่ กำรตัดเย็บเสื้อผ้ำพื้นเมือง กำรจักรสำน กำรผลิต
สิ่งของเครื่องใช้จำกวัสดุในท้องถิ่นและกำรรีไซร์เคิล เพื่อช่วยละภำวะโลกร้อน
ปัญหำและอุปสรรค
1.โรงเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมในงำนกำรจัดนิทรรศกำรงำนกำชำดและงำนของดีจังหวัดมุกดำหำร
ประจำปี 2563 ห่ำงไกลจำกสถำนที่จัดงำน ทำให้กำรเดินทำงมีควำมเสี่ยงภัย/อันตรำยในกำรเดินทำง
2.โรงเรียนขำดงบประมำณในกำรนำนักเรียนเข้ำกิจกรรม
3.ในกำรดำเนินงำนในครั้งต่อไปควรสนับสนุนงบประมำณให้เพียงพอ
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โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร ประจำปี 2563
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อให้ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และประชำชน ได้เข้ำวัดทำบุญ ถวำยสังฆทำน และรับฟัง
สัมโมทนียกถำธรรม ในช่วงเทศกำลเข้ำพรรษำ
2. เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน และผู้มีจิตศรัทธำ
ประชำชนได้ปฏิบัติธรรม ตำมหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำและนำ ไปปรับใช้ ในกำรดำเนินชีวิตอย่ำง
เหมำะสม
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดควำมรัก สำมัคคี ตลอดจนกำรประสำนควำมร่วมมือร่วมใจระหว่ำงสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และสถำนศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
1. สพป.มุกดำหำร ได้จัดกิจกรรม จำนวน 18 ครั้ง ตลอดระยะเวลำเข้ำพรรษำ ดังนี้
2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนภำยในสำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร ได้ไปทำบุญตักบำตรร่วมกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ โดยผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้พบปะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน
ร่วมทั้งพระสงฆ์ในวัด (วัด บ้ำน โรงเรียน) พร้อมทั้งเป็นกำรปลูกจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักองค์กรวิชำชีพ
ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข
1.ได้ปรั บเปลี่ย นกำหนดกำรออกไปทำบุญเพิ่มจำก 10 วัด เป็น 18 วัด ทำให้ เงินงบประมำณ
ไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้เข้ำร่วมทำบุญแต่ละเครือข่ำย
แนวทำงกำรดำเนินงำนในปีต่อไป
1. จัดสรรเงินให้แต่ละเครือข่ำยจัดหำภัตตำหำรและเครื่องไทยธรรมถวำยพระ
2. กำรออกไปทำบุญแต่ละเครือข่ำยเห็นควรออกไป อำทิตย์ละ 2 วัด เพื่อให้บุคลำกรในสำนักงำนฯ
ร่วมทำบุญเพื่อเป็นค่ำสำธำรณูปโภคและบูรณะวัด
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โครงกำรมำตรกำรป้องกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนำ 2019 (COVID 19)
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อบริหำรจัดกำรงำนให้เป็นไปตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง
มำตรกำรป้องกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
2. เพื่อจัดเตรียมสถำนที่ เช่น ห้องทำงำน ห้องประชุม อำคำรต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันกำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
3. เพื่อจัดหำวัสดุอุปกรณ์ในกำรตรวจคัดกรองและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) ให้กับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร มีจุดคัดกรองผู้มำติดต่อรำชกำร จุดล้ ำงมือ
จุดตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล้ำงมือทุกกลุ่มงำน กลุ่มอำนวยกำรตัดเย็ บหน้ำกำกผ้ำแจกบุคลำกรทุกคน
ในช่ว งที่ห น้ ำกำกอนำมั ย ขำดแคลน และรำคำแพง ได้รั บ ควำมอนุ เครำะห์ จำกองค์ กำรบริ ห ำรส่ ว นจั งหวั ด
มุกดำหำร มำฉีดพ่นน้ำยำฆ่ำเชื้อทุกห้องในสำนักงำน เพื่อ ควำมปลอดภัยจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไววัส
โคโรนำ 2019 (COVID -19) ของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และผู้มำรับบริกำร
ทุกคน
ปัญหำ/อุปสรรค/กำรแก้ไข
1. เนื่องจำกเป็นภำวะโรคระบำดเร่งด่วน ทำให้เกิดปัญหำควำมไม่สะดวกในกำรจัดหำ วัสดุอุปกรณ์
สำหรับใช้ในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
2. วัสดุในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดมีรำคำแพง และขำดแคลนไม่สำมมำรถจัดหำได้ทันตำมควำม
ต้องกำร
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เห็นควรกำหนดมำตรกำรรองรับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต
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ส่วนที่ 4
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ปัญหา/ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

สำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ดำเนิ นกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบตั ิ
จำกกำรดำเนิ นงำนกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ตำมนโยบำยและโครงกำรตำมแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 กำรบริหำรจัดกำรในรอบปี ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ
ปั ญหาและอุปสรรค
1. กำรอนุ มตั ิงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำนล่ำช้ำ ทำให้เกิดปั ญหำ
ในกำรบริหำรงบประมำณ
3.ภำระงำนซ้ำซ้อนและส่วนใหญ่เป็ นงำนในด้ำนเอกสำรเชิงปริมำณมำกว่ำเชิงคุณภำพ
4.กำรกำกับติดตำมไม่เป็ นไปอย่ำงต่อเนื่ อง เพรำะมีภำระงำนมำกขึ้ น และมีกิจกรรมที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำนกำหนดเพิ่มขึ้ น
5.ศักยภำพของแต่ละโรงเรียนแตกต่ำงกัน และขำดควำมพร้อมด้ำนเครื่องมืออุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี
ที่ทนั สมัย
6.สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019(COVID-19)
ข้อเสนอแนะและคาดหวัง
1.กำรพัฒนำครูตอ้ งเป็ นไปตำมควำมต้องกำร ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เพื่อให้เกิดควำม
คุม้ ค่ำ
2.กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล จะใช้แนวปฏิบตั ิหลักกฎหมำย เพื่อสร้ำงควำมเป็ น
ธรรม ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
3.เน้นกำรปฏิบตั ิงำนในรูปแบบเครือข่ำย ให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึ กษำของทุกภำคส่วน
4.เน้นกำรใช้เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรในกำรกำหนดนโยบำยและกิจกรรม เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยและ
ระยะเวลำในกำรเดินทำง
แนวทางการพัฒนา
1.กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนสื่อเทคโนโลยี
เข้ำมำจัดกำรศึกษำด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย
2.กำรประชุมสัมมนำ อบรม ด้วยระบบออนไลน์ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงและ
เรียนรู ้
ได้ตลอดเวลำ
3.วำงแผนกิจกรรมภำพรวมของสำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และจัดทำ
ปฏิทินของแต่ละกลุ่มงำนเพื่อลดควำมซ้ำซ้อนในกำรดำเนิ นกิจกรรม
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ผลกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
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ผลกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
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คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
1.ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
ประธำนคณะกรรมกำร
2.นำยเอกรำช พรหมพิบูลย์
ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของรัฐ
กรรมกำร
3.นำงสุภำภรณ์ กัลยำรัตน์
ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของเอกชน
กรรมกำร
4.นำงปิยะมำศ ขวำนคร
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย
กรรมกำร
5.นำยเผย สุพรรณโมก
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กรรมกำร
6.นำยสุริยัน ทรัพย์ผล
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ กรรมกำร
7.นำยเศกสรรค์ ปัญญำแก้ว
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ
กรรมกำร
8.นำยเพ็ญสมัย แก้วตำ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมกำร
9.ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อเครือข่าย
แก้วมุกดา
คาอาฮวน ดงเย็น
ไตรมิตรนวพัฒน์
สะพานมิตรภาพ
เมืองน้ าทิพย์
คาชะอี คาบก
คาชะอีกา้ วหน้า
คาชะอีศึกษาพัฒน์
ดอนตาล
ภูสระดอกบัว
ภูผาเทิบพัฒนา
คาสร้อย นาอุดม
ธารบังอี่
ร่มกกชัยพัฒนา
ดงหลวง
ดงหลวงตอนบน
เมืองหนองสูง
คีรีวงศึกษา
หว้านใหญ่

ประธานเครือข่าย
นายประสาน จันทร์เผือก
นายประกอบ มีธรรม
นายวิพฒ
ั น์ บัวชู
นายทินกร จันทรโคตร
นายบุญอานวย แฝงสาคู
ว่าที่ ร.ท.ธงชัย ถิตย์ฉาย
นายทักษิณ คนซื่อ
นายประยุทธ ศรีเสน
นายวิชยา คนไว
นายจิตติพงษ์ มัธยม
นายเดชดารง ตุระซอง
นายวิจิตร คุณพูล
นายสมชาย อุตสาหะ
นายธงชัย บุตรกาล
นายวทัญญู ปั งอุทา
นายทองสม สมลับ
นายไพโรจน์ กลางประพันธ์
นายบรรดิฐ แก้วศรีนวม
ว่าที่ ร.ต.ปรีดา ก้องเสียง

โรงเรียน
บ้านศูนย์ไหม
บ้านโคกขามเลียน
บ้านกุดแข้
บ้านนาเสือหลายหนองยอ

บ้านดงมอน
บ้านกลาง
บ้านเหล่า
บ้านหนองบง
นาหว้าประชาสรรค์
บ้านนาทาม
บ้านนาโพธิ์
บ้านนาอุดม
ป่ งแดงวิทยาคม
บารุงพงศ์อุปถัมภ์
บ้านหนองยาง
บ้านสานแว้
ชุมชนเมืองหนองสูง
บ้านนาตะแบง 2
บ้านชะโนด1

หมายเลขโทรศัพท์
0862210621
0817294372
0874903905
0896239043
0611234253
0810612295
0862276642
0862261641
0868623657
0856376846
0815926516
0857595135
0817258803
0858569600
0879441697
0878721119
0819645398
0933915729
0819544432
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
Mukdahan Primary Educational Service Area Office
เลขที่ 17 ถนนวิวิธสุรกำร อำเภอ เมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร
รหัสไปรษณีย์ 4 9 0 0 0 โทรศัพท์ 0-4261-1532 โทรสำร 0-4261-3040
Website http://www.mdh.go.th
ที่
1
2
3
4
5
6
7
ที่
1
2
3
4
5
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมำยเลขโทรศัพท์กลุ่มงำน
หน้ำห้อง ผอ.สพป.มุกดำหำร
กลุ่มอำนวยกำร
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กลุ่มนโยบำยและแผน
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
รำยชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้บริหำร
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
นำยวรรณสิทธิ์ คำเพรำะ
ผอ.สพป.มุกดำหำร
นำยณรงค์ โล่ห์คำ
รอง ผอ.สพป.มุกดำหำร
นำยประภำส ไชยมี
รอง ผอ.สพป.มุกดำหำร
นำงวรกัญญำพิไล แกระหัน
รอง ผอ.สพป.มุกดำหำร
นำยมนตรี ลำดนำเลำ
รอง ผอ.สพป.มุกดำหำร

หมำยเลขภำยใน
0-4261-1532 ต่อ 20
0-4261-1532 ต่อ 13
0-4261-1532 ต่อ 18
0-4261-1532 ต่อ 15
0-4261-1532 ต่อ 11
0-4261-1532 ต่อ 12
0-4261-1532 ต่อ 25
หมำยเลขโทรศัพท์
0895842268
0850143733
0960753165
0857460318
0872578148

รำยชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้อำนวยกำรกลุ่ม
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
หมำยเลขโทรศัพท์
นำงสุพัตรำ พรมรักษำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
0869105585
นำยนิพนธ์ ศรีลำศักดิ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
0913478639
นำงวิหำญ พละพร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
0813895400
นำงนีรนำท ห้วยทรำย
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
0996463592
นำยวงค์คำ ถิ่นวัน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
0956700079
นำยสำยันต์ ผำดโผน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 0652453664
นำยประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
0898629872
นำยสุรทิน อุ่นเมือง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลกำรทำงกำรศึกษำ 0813805384
นำยอภิชำติ เสี้ยงล้ำ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี
0945247809
นำงสำวสุลักขณำ รักษำ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 0872282085
เทคโนโลยี สำรสนเทศทำงกำรสื่อสำร
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คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
ที่ 202 /2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนวิเครำะห์สรุปผลกำรดำเนินงำน และจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
………………………………………….
ตำมที่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกลยุทธ์ของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร โดยใช้แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนภำรกิจ
ขององค์กรสู่ควำมสำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ นั้น เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรองค์กรบรรลุเป้ำหมำยเป็นรูปธรรม
อย่ำงชัดเจน จึงได้แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อวิเครำะห์สรุปผลกำรดำเนินงำน และจัดทำเอกสำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ผลงำนขององค์กรต่อสำธำรณชนทรำบ
ดังต่อไปนี้
คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย
1. นำยมำรุต อุปนิสำกร
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
2. นำยณรงค์ โล่ห์คำ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
3. นำยสุริยะ ใจวงษ์
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
4. นำยประภำส ไชยมี
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
5. นำยมนตรี ลำดนำเลำ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษำ เสนอแนะ แก้ปัญหำอุปสรรค กำหนดกรอบกิจกรรมและอำนวยควำมสะดวก
ในกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
คณะทางานฝ่ายวิเคราะห์ สรุปผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1. นำยมำรุต อุปนิสำกร
ผอ.สพป.มุกดำหำร
ประธำนคณะทำงำน
2. นำยประภำส ไชยมี
รอง ผอ.สพป.มุกดำหำร
รองประธำนคณะทำงำน
3. นำยนิพนธ์ ศรีลำศักดิ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
คณะทำงำน
4. นำงสุพัตรำ พรมรักษำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
คณะทำงำน
5. นำยวงค์คำ ถิ่นวัน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
คณะทำงำน
6. นำงวิหำญ พละพร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ คณะทำงำน
7. นำยสำยันต์ ผำดโผน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ คณะทำงำน
8. นำยสุรทิน อุ่นเมือง
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและ
คณะทำงำน
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
9. นำยประสพสุข จันเต็ม
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
คณะทำงำน
10. นำยอภิชำติ เสียงล้ำ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี
คณะทำงำน
11. นำงสำวสุลักขณำ รักษำ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล คณะทำงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร
12. นำงฉวีวรรณ มีสติ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
13. นำยถำวร บัณฑิตเสน ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน

-214. นำงกรรณิกำร์ บัณฑิตเสน ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
15. นำงกิ่งแก้ว ภูทองเงิน
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
16.นำงเณริศรำ ว่องไว
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
17. นำงทองพูล งำมขำ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
18. นำยคมกริช ไชยทองศรี ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
19. นำงศิริกำญจนำรัตน์ พละศึก ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
20. นำงพิมสุภำงค์ นำมบุตร ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
21. นำงสำวพิไลวรรณ วะลัยสุข ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
22. นำยจีรศักดิ์ ยำโน
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
23.นำยพิทักษ์ชำติ สุวรรณไตรย์ ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
24. นำงสำวอรพร คนสนิท
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
25.นำยชยำ ภำคภูมิ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
26.นำงสำวนิศรำ แสงทอง
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
27.นำยยิ่งศักดิ์ วรโยธำ
ศึกษำนิเทศก์ ชำนำญกำร
คณะทำงำน
28.นำยอดิศร ก้อนคำ
ศึกษำนิเทศก์
คณะทำงำน
29.นำงสำวปัญญำพร ธิพรพันธ์ ศึกษำนิเทศก์
คณะทำงำน
30. นำงสำวทองม้วน สุทธิคุณ นักวิชำกำรพัสดุ ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
31. นำงปำลิดำ คำพิชิต
นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
32. นำงสำววิไลพร ยืนยั่ง
นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร
คณะทำงำน
33. นำงปำริชำติ รอบคอบ นักประชำสัมพันธ์ ชำนำญกำร
คณะทำงำน
34. นำงสำวจิตรำภรณ์ ทองศิริ นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
35. นำงสำวอมรรัตน์ กนกตระกูล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
36. นำยชูกิจ พำพันธ์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
คณะทำงำน
37. นำยรุ่งเรือง อำจหำญ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
คณะทำงำน
38. นำยรำเชนทร์ มหำนิล
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
คณะทำงำน
39. นำงสำวพรรมณี นำโสก นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติกำร
คณะทำงำน
40. นำยพงศ์เศรษฐ ห้วยทรำย ลูกจ้ำง สพป.มุกดำหำร
คณะทำงำน
41. นำงนีรนำท ห้วยทรำย
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
42. นำงสำวสุจิตรำ ไตรยวงค์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
43. นำงสำวศุภสุตำ พุทธเจริญ นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำร คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
44. นำยเชษฐ์กิตติ แดงอำจ เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ให้คณะทางานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
รวบรวมข้อมูลผลกำรดำเนินงำน วิเครำะห์ และสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 วิเครำะห์ข้อมูล ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในกำรดำเนินงำน
ตำมเป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ ผลงำนที่ประสบควำมสำเร็จ และผลงำนที่น่ำภำคภูมิใจในรอบปีที่ผ่ำนมำ
ให้แล้วเสร็จตำมกำหนด พร้อมภำพกิจกรรมประกอบในเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน ออกแบบจัดทำรูปเล่ม
เอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ ๒๕63 พร้อมเผยแพร่และประชำสัมพันธ์
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คณะทำงำน
ที่ปรึกษำ
1.ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
2.นำยณรงค์ โล่ห์คำ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
3.นำยสุริยะ ใจวงษ์
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
4.นำยประภำส ไชยมี
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
5.นำยมนตรี ลำดนำเลำ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
ผู้สนับสนุนข้อมูล / รูปภำพกิจกรรม
ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม และ บุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
งำนประชำสัมพันธ์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และโรงเรียนในสังกัด
คณะผู้จัดทำ
1. นำยประภำส ไชยมี
2. นำงนีรนำท ห้วยทรำย
3. นำงสำวอมรรัตน์ กนกตระกูล
4. นำยชูกิจ พำพันธ์
5. นำงสำวสุลักขณำ รักษำ
6. นำยรุ่งเรือง อำจหำญ
7. นำงสำวสุจิตรำ ไตรยวงค์
8. นำยรำเชนทร์ มหำนิล
9. นำงสำวศุภสุตำ พุทธเจริญ
10. นำยเชษฐ์กิตติ แดงอำจ
11. นำยพงศ์เศรษฐ ห้วยทรำย

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิเศษ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร
นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน
ลูกจ้ำง สพป.มุกดำหำร

รวบรวม เรียบเรียง รูปเล่ม
1. นำงนีรนำท ห้วยทรำย
2. นำยเชษฐ์กิตติ แดงอำจ

ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชำนำญงำน

ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทา ร่วมประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ

www.mdh.go.th
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร
17 ถนนวิวิธสุรกำร ตำบลมุกดำหำร
อำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร 49000

042611532

สพป.มุกดาหาร

