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คำนำ 

 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนด นโยบายแนวทาง 
การจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดแผนงาน/โครงการ พร้อมจัดสรรงบประมาณในการ
ดำเนินงาน  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนความต้องการ และความจำเป็น
ของแต่ละสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา และ
ขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษา โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม       
กลยุทธ์ กรอบนโยบายการจัดการศึกษา จุดเน้น มาตรการ และ ตัวชี้วัดความสำเร็จ  โครงการ  กิจกรรม  และ
งบประมาณ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ  สืบสานพระราชปณิธาณ และพระบรมราโชวาทด้านการศึกษา หรือ 
“ศาสตร์พระราชา” มาเป็นแนวนโยบาย ในการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนวิเคราะห์สาระสำคัญต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี พ.ศ. 2561- 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2560-2579 นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และยุทธศาสตร์ของจังหวัดมุกดาหารที่มุ ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา จุดเน้นสำคัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการตามบริบทของพื้นที่ เป็นกรอบในการดำเนินการวางแผนโครงการ/
กิจกรรม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ขอขอบคุณข้าราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหารทุกคน ประธานเครือข่ายการศึกษา ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เป็น
อย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สถานศึกษาในสังกัด  และผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อไป  
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ส่วนที่ 1 

สภาพการจัดการศึกษา 
ความเป็นมา 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 กำหนดไว้ว่า“รัฐต้องดำเนินการให้เด็ก
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” โดยรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคที่หนึ่งเพ่ือ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการ่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบ
การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
  การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สมารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดำเนินการให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม 
  บทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.

2546 มาตรา 9 กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 

(1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 

ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของ 
(3) ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ 
(4) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ  

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด 
(5) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ 

ประชาชนให้เป็นหน้าที ่ของส่วนราชการที ่จะต้องดำเนินการแก้ไข หรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี ่ยน
แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้สำหรับการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2547 ข้อ 8 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในกำหนดเวลา 
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บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามความ
ในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และ ฉบับที่ 2       
พ.ศ. 2561  
  มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐา นใน
เขตพื้นที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่เ กี ่ยวกับการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) อำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

(2) อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน  
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ  ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ดำเนินการ และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การดําเนินงานของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ และ 

คณะทำงานด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน           

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ 

ได้รับมอบหมาย 
  โดยให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอำนวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
ให้ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ 
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
(ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ 

มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ 

ได้รับหมอบหมาย 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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(ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน 
การศึกษาแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และแจ้งการ 
จัดสรรงบประมาณ 

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ 
ปฏิบัติตามนโยบายและแผน 

(ง) ดำเนินการวเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ 
ได้รับมอบหมาย 

(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มีอำนาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ 

จัดการศึกษา 
(ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ  

ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี  

งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย ์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ 

ได้รับมอบหมาย 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ 

การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
(ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ     

การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่างๆ 
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการ 

ดำเนินคดีของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามาตรฐาน 

วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 

หรือต่างประเทศ 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร 
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการ 

ประเมินผลการศึกษา 
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 

การศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอก 

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา 

สอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด 

เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน 
และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข 

และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มเข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล 
ทรัพย์สิน 

(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด 

(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง) ดำเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี   ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
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(ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
(ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการ้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
(ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆ ของรัฐ 
(ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย 

และงานคดีของรัฐ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  กระจายอำนาจการบริหารจัด 

การศึกษาออกเป็นกลุ่มโรงเรียนโดยใช้ชื่อว่า“กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา” จำนวน 19 กลุ่ม ดังนี้ 
 อำเภอเมืองมุกดาหาร  โรงเรียนหลัก 78  โรงเรียน  และ โรงเรียนสาขา 1 โรงเรียน   

แบ่งเป็น  5 กลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก้วมุกดาหาร จำนวน  15  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำอาฮวน ดงเย็น จำนวน  17  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาไตรมิตรนวพัฒน์ จำนวน 17 โรงเรียน 1 สาขา 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ จำนวน  12  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์ จำนวน  17  โรงเรียน 
 อำเภอคำชะอี  โรงเรียนหลัก  33   โรงเรียน  และ แบ่งเป็น  3 กลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอี คำบก จำนวน  11  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า จำนวน  10  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีศึกษาพัฒน์จำนวน  12  โรงเรียน 
 อำเภอดอนตาล  โรงเรียนหลัก  36   โรงเรียน  และ แบ่งเป็น  3 กลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนตาล  จำนวน  10  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภูสระดอกบัว จำนวน  11  โรงเรียน              
               กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภูผาเทิบพัฒนา  จำนวน  15  โรงเรียน 
 อำเภอนิคมคำสร้อย  โรงเรียนหลัก  33  โรงเรียน  และ โรงเรียนสาขา 1   โรงเรียน   

แบ่งเป็น  3 กลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำสร้อย นาอุดม จำนวน  10  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาธารบังอี่  จำนวน  10  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่มกกชัยพัฒนา จำนวน  13  โรงเรียน 1 สาขา 
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          อำเภอดงหลวง โรงเรียนหลัก 29 โรงเรียนและ โรงเรียนสาขา 1 โรงเรียน แบ่งเป็น  2 กลุ่ม 
เครือข่าย  ดังนี้ 

      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวง  จำนวน  14  โรงเรียน 1 สาขา 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบน จำนวน  15  โรงเรียน 

อำเภอหว้านใหญ่  โรงเรียนหลัก  15    โรงเรียน  และ แบ่งเป็น  1  กลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่ จำนวน  15 โรงเรียน  
          อำเภอหนองสูง  โรงเรียนหลัก   19    โรงเรียน  และ แบ่งเป็น  2  กลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหนองสูง จำนวน  8  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคีรีวงศึกษา จำนวน  11  โรงเรียน  

บริบทท่ัวไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตั้งอยู่ เลขที่ 17 ถนนวิวิธสุรการ ตำบล
มุกดาหาร   อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์  49000 โทรศัพท์ 0-4261-1532 โทรสาร     
0-4261-3040 Website  http://www.mdh.go.th บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร อยู่ทางทิศตะวันออก
ของศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หลังคาทรงจั่ว รูปตัวยู ก่อสร้างเมื่อ   
ปี พ.ศ.2530 เดิมเป็นอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  
มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียน ครอบคลุมใน 7 อำเภอ  คือ อำเภอเมืองมุกดาหาร  
อำเภอคำชะอี  อำเภอดอนตาล อำเภอนิคมคำสร้อย  อำเภอดงหลวง อำเภอหนองสูง และอำเภอหว้านใหญ่   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdh.go.th/
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ  

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) 

กลุ่มกฎหมายและคดี หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มอำนวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

สถานศึกษาในสังกัด 

คณะกรรมการกลุ่มเครือข่าย 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 
 ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร จำแนกตามสังกัด  

อำเภอ 

สถานศึกษาจำแนกตามสังกัด 

สพป. สพม. สช. สอศ. ตชด. การศึกษา

พิเศษ 
ศฝช. อปท. HOME 

SCHOOL 

ศูนย์พัฒนา  

เด็กเล็ก 

เมืองมุกดาหาร 79 11 8 3  2 1 3 6 63 

คำชะอี 34 5 1  1   1  29 

นิคมคำสร้อย 34 5 1 1    1  18 

ดอนตาล 36 3 1 1  1    29 

หว้านใหญ่ 15 1        10 

ดงหลวง 28 2 1 1 1     25 

หนองสูง 19 3        5 

รวม 246 30 12 6 2 3 1 5 6 179 

  สถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร จำแนกตามสังกัด ดังนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษามุกดาหาร  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร การศึกษาเอกชน อาชีวศึกษา ตำรวจ
ตระเวนชายแดน การศึกษาพิเศษ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดมุกดาหาร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ HOME SCHOOL  รวมทั้งสิ้น 311 แห่ง  

ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน 
ปีการศึกษา เปรียบเทียบ 

2564-2565 2563 2564 2565 

ไม่มีนักเรียน 2 2 2 - 

ขนาดเล็ก (นักเรียน120 คนลงมา) 146 145 148 +3 

ขนาดกลาง (นักเรียน 121-600 คน) 96 97 94 -3 

ขนาดใหญ ่(นักเรียน 601-1,500 คน) 2 2 2 - 

ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,501 คนขึ้นไป) - - - - 

รวมทั้งสิ้น 246 246 246 - 

 ในปีการศึกษา 2565 มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน จำนวน 3 แห่ง และมีโรงเรียนขนาดกลางลดลง 
จำนวน 3 แห่ง ส่วนโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ มีจำนวนเท่าเดิม 
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ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลนักเรียน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 
เปรียบเทียบ 

2564-2565 

อนุบาล 1 117 162 148 -14 

อนุบาล 2 2,969 2,792 2,864 +72 

อนุบาล 3 3,015 3,052 2,862 -190 

รวมก่อนประถมศึกษา 6,101 6,006 5,874 -132 

ประถมศึกษาปีที่ 1 3,229 3,167 3,191 +24 

ประถมศึกษาปีที่ 2 3,817 3,234 3,173 -61 

ประถมศึกษาปีที่ 3 3,591 3,875 3,277 -598 

ประถมศึกษาปีที่ 4 3,386 3,635 3,879 +244 

ประถมศึกษาปีที่ 5 3,492 3,429 3,671 +242 

ประถมศึกษาปีที่ 6 3,550 3,519 3,459 -300 

รวมประถมศึกษา 21,065 20,859 20,650 -209 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,238 1,086 1,178 +92 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,148 1,165 1,033 -132 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,081 1,104 1,088 -16 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 3,467 3,355 3,299 -56 

รวมทั้งสิ้น 30,633 30,220 29,823 -397 

 ในปีการศึกษา 2563-2565 มีนักเรียนรวมทุกชั้นมีอัตราลดลงเรื่อย ๆ โดยในปีการศึกษา 2565 
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลดลงมากที่สุด รองลงมาคือ ระดับชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนรวมทุกชั้นมี
อัตราลดลง จากปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 1.31  

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ความสามารถ 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความก้าวหน้า 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

+ สูงกว่า  - ต่ำกว่า 
(ปี กศ. 2563-2564) 

การอ่านออกเสียง 66.83 79.39 79.61 +0.22 
การอ่านรู้เรื่อง 71.49 75.17 72.38 -2.79 

รวม 2 ด้าน 69.16 77.28 76.01 -1.27 
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 การเปรียบเทียบผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัด ในปีการศึกษา 2564 ความสามารถการอ่านออกเสียง สูงขึ้น 0.22 และความสามารถ      
การอ่านรู้เรื่อง ลดลง 2.79 ดังนั้น ในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน จึงมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
ลดลง 1.27 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

ความสามารถ 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความก้าวหน้า 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

+ สูงกว่า  - ต่ำกว่า 
(ปี กศ. 2563-2564) 

ด้านคณิตศาสตร์ 45.96 41.59 44.92 +3.33 
ด้านภาษาไทย 44.41 47.45 51.27 +3.82 

เฉลี่ย 45.18 44.52 48.10 +3.58 

 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (NT) ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3      
ในสังกัด ในปีการศึกษา 2564 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 3.33 และความสามารถด้านภาษาไทย 
เพ่ิมข้ึน 3.82 ในภาพรวมจึงมีผลคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 2 ด้าน เพ่ิมข้ึน 3.58 

ตารางท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความก้าวหน้า 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา    
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

+ สูงกว่า  - ต่ำกว่า 
(ปี กศ. 2563-2564) 

ภาษาไทย 47.11 54.31 51.48 +2.83 
คณิตศาสตร์ 31.40 28.16 37.48 +9.32 
วิทยาศาสตร์ 33.97 37.44 35.07 +2.37 
ภาษาอังกฤษ 29.37 36.54 35.88 +0.66 

เฉลี่ย 35.46 39.11 39.98 +0.87 

 การเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด ในปีการศึกษา 
2564 มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนทั้ง 4 กลุ่มสาระ คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ เรียงตามตามลำดับ ในภาพรวม จึงมีผลคะแนนเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติ  ทั้ง 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  เพ่ิมข้ึน 0.87 
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ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
               

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความก้าวหน้า 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
+ สูงกว่า  - ต่ำกว่า 
(ปี กศ.2563-2564) 

ภาษาไทย 51.88 51.39 47.02 -4.37 
คณิตศาสตร์ 28.19 21.39 21.38 -0.01 
วิทยาศาสตร์ 22.10 28.36 29.85 1.49 
ภาษาอังกฤษ 29.20 28.61 25.83 -2.78 

เฉลี่ย 32.84 32.44 31.02 -1.42 

 การเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัด ในปีการศึกษา 
2564 มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยลดลง 3 กลุ่มสาระ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เรียงตาม
ตามลำดับ และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.49 ดังนั้น ในภาพรวม จึงมีผลคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ
ระดับชาติ ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ลดลง 1.42 

ตารางท่ี 8 ข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 
ตำแหน่ง / สายงาน จำนวน (คน) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 1 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 4 
ศึกษานิเทศก์ 21 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 46 
ลูกจ้างประจำ 2 
พนักงานราชการ(นักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 9 

รวมทั้งหมด 84 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักงาน แยก
ตามตำแหน่งและสายงาน จำนวน 84 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
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ตารางท่ี 9 ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
              จำแนกตามสายงาน 

 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีบุคลากรที ่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา        
แยกตามตำแหน่งและสายงาน จำนวน 2,557 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำแหน่ง / สายงาน จำนวน (คน) 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 227 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 12 
ครูผู้สอน 1,702 
ลูกจ้างประจำ 56 
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 102 
ครูอัตราจ้าง  
   - ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 67 
   - บุคลากรครูวิทย์-คณิต 13 
ลูกจ้างชั่วคราว  
   - ธุรการโรงเรียน   232 
   - นักการภารโรง 79 
   - อ่ืนๆ ลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ 67 

รวมทั้งสิ้น 2,557 
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ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิดและความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้กำหนดกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566   โดยอาศัยกรอบแนวคิดตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ตลอดจนนโยบายของจังหวัดมุกดาหาร  เพื่อบูรณาการในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 อันจะเป็นกรอบแนวทางในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับพ้ืนที่ต่อไป  
 เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีกฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนต่าง ๆ ที่สำคัญและมี
ความเกี่ยวข้องด้านการศึกษา ดังนี้ 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 
2560 ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีบทบัญญัติไว้ใน มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐ
ต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรค     ที่หนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยรัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการใน
ระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้
การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่าง
น้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ การดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการ ให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติใน
การดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม 
รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตามความถนัดของตน 
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดคำนิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง
การศึกษาระดับก่อนอุดมศึกษา และกำหนดในมาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย      
การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมการสื ่อสาร         
และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู ้ด ูแล          
ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
 การศึกษาสำหรับคนพิการ ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
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วิธีการ ที่กำหนดในกฎกระทรวงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ  ต้องจัดด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่28/2559  เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี  โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย 
 ได้กำหนดนิยามการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เป็นการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) 
(ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่าและ
ให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ 
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้มีภารกิจเกี่ยวกับการจัด
และการส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 1) จัดทำข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และการดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้งจัดสรร
ทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3) พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การนำเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการส่งเสริมนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา 
 4) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษและประสาน ส่งเสริม การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
4. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรัฐ
ทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561 - 2580 มีวิสัยทัศน์
คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วยความอยู่
ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึง
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การให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ”ซึ่ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
5. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นแผนที่จัดทำไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย
จะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ ่งประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ย ุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั ่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การพัฒนาการเกษตร               
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 7) โครงสร้าง
พื ้นฐานระบบโลจิสติกส ์และดิจ ิท ัล  8) ผู ้ประกอบการและว ิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาดย่อมยุคใหม่                    
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต       
12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพการกีฬา 15) พลังทางสังคม          
16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
 ซึ ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นองค์กรเจ้าภาพหลักและเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม          
ในประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ สรุปสาระสำคัญได้ 
ดังนี้ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 แผนแม่บทประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ได้กาหนดแผนย่อยไว้ 5 แผนย่อย เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้  
 1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศ โดยจำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจ ำเป็นต้องมี
การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ  
 2) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย โดยจัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่    
พ่อแม่ก่อนการตั ้งครรภ์ พร้อมทั ้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั ้งแต่เริ ่มตั ้งครรภ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
โรงพยาบาลทุกระดับดำเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสารอาหารที่จำเป็นต่อสมองเด็ก การกระตุ้นพัฒนาการสมอง 
และการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยทุกด้าน  
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 3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ ทักษะด้านดิจิทัล และความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการ
วางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน จัดให้มีการเรียนรู้ทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคมที่เป็น    
พหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับ
โรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของ
กลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
 4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ด้วยการยกระดับศักยภาพทักษะและสมรรถนะ
ของคนในช่วงวัยทำงานให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ เสริมสร้างความอยากรู้และยกระดับตนเอง สร้าง
วัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและ
หลักประกันของตนเองและครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้แรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ 
และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับวัยทำงานผ่าน
ระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม  
 5) การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุให้พึ่งพาตนเองได้ทาง
เศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม
เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับความจำเป็นพ้ืนฐาน
ในการดำรงชีวิต และส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) การพัฒนาการเรียนรู้  
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์      
ที ่เน้นทั ้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเร ียนรู้             
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทย
ตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพ   ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้  
 1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัยจนถึง
อุดมศึกษาที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทุกระดับ
การศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนสามารถกำกับ
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การเรียนรู้ของตนได้ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต         
การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยวางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” 
ให้เป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้      
เข้ามาเป็นครู ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน        
สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท โดยปฏิรูป
โครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพ
การศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา ปฏิรูประบบการ
สอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จาเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัย
และใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึง
การยกระดับทักษะวิชาชีพ พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์มเพื่อการศึกษาในทุก
ระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที ่มี
คุณภาพที่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับ
นานาชาติ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ 
รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทางศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของ
ประเทศเพื่อนบ้านในระบบการศึกษา และสำหรับประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน
และนักเรียนกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์  
 2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา
ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและ
การส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวในการ
เสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ ทั้งด้านกีฬา ภาษา และวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ 
ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชนและสื่อ ในการมีส่วนร่วมและ
ผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการ
ทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ
สนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้างความเข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการทำงานในลักษณะการ
รวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยี ชั้นแนวหน้ าเพ่ือ
พัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นน ำ    
ทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 
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 6. แผนการปฏิรูปประเทศ 
    แผนการปฏิรูปประเทศ ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เพ่ือกำหนดกลไก วิธีการและ
ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดองมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคม
มีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมี
การปฏิรูป 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปราม     การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 12) ด้านการศึกษา 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติที่มีผลบังคับใช้
เมื ่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จึงได้มีการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา       
วันที ่23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งกำหนดแผนงานในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง ได้แก่  
                 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
                 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21  
                3) การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน  
              4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่
การจ้างงานและการสร้างงาน  
             5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน  และกำหนดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพ่ือเร่งรัดให้เกิดผลการดำเนินการที่สำคัญภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

7. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
              ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. โดยสรุปได้บัญญัติให้มีการ
ดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครอบคลุมให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา 
เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  โดยไม่เก็บค่าใชจ้่าย 
ให้ดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาให้มีกลไกและระบบการผลิต     
คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมี กลไกสร้าง
ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุก
ระดับเพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ ทั้งนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 261 
กำหนดให้การปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษามีคณะกรรมการที ่มีความเป็นอิสระคณะหนึ ่งที่
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คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้
บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป  
 นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษายังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศเพื่อสนับสนุนการบรรลุตาม
ยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ในด้านต่าง เนื่องด้วยการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ด้านความเท่าเทียมและความเสมอภาค
ของสังคม และด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
 จากปัญหาและความท้าทายของระบบการศึกษาของไทยที่ ได้วิเคราะห์ไว้ในข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
การศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในภูมิภาคต่าง ๆ เวทีทางวิชาการ   
มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ทำให้แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษานี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป 4 ด้าน ได้แก่ 1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
(Enhance quality of education) 2) ลดความเหลื ่อมล้ำทางการศึกษา (Reduce disparity in education)      
3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Leverage excellence and competitiveness) 
4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลาย
ของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล (Improve Efficiency, agility and god governance) โดยได้
กำหนดแผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่อง 1) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ 
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง 2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและ       
เด็กก่อนวัยเรียน 3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต         
คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 7) การปฏิรูปการศึกษาและการ
เรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) 
 8. แผนการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับปรับปรุง) 
    การปฏิรูปการศึกษา มุ ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื ่อมล้ำทาง   
การศึกษาและปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและ
ตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื ่อให้ผู ้เรียนทุกกลุ ่มวัยได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพ           
ตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู ้สิทธิและหน้าที่ มีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยมีขอบเขตครอบคลุมทั้งการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคีหรือระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบ เพ่ือนำไปสู่การจ้างงาน และการสร้างงาน และการปฏิรูปบทบาทการวิจัยและและระบบธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื ่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศออกจากกับดักรายได้ปานกลา งอย่างยั ่งยืน นำไปสู่              
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การยกระดับคุณภพการศึกษาและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีกลไกสนับสนุนการ    
ขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่ การเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ..... ให้มีผลบังคับใช้การความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางสังคมและสื่อ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูป และความเป็นเจ้าของร่วมในเป้าหมายและความสำเร็จของการปฏิรูปของประชาชน การกระจายอำนาจสู่
สถานศึกษา และการทดลองนำร่องกิจกรรมปฏิรูปที่เกี ่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้
สอดคล้องต่อบริบทพื้นที่อย่างยั่งยืน การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for Education) 
ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา ติดตาม เฝ้าระวังเด็กไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา เพ่ือให้
การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการติดตามผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรายบุคคลให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพและความสนใจของผู้เรียน การเปลี่ยนโลกทัศน์ทางการศึกษาของสาธารณชนในการสื่อสาร ปลูกฝัง 
พัฒนาวิธีคิด ปรับเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติความความหวังต่อระบบการศึกษาที่มุ ่งเน้นไปสู่การพัฒนาระบบ
การศึกษาของฐานสมรรถนะที่มุ่งให้ครูและนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
การกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงานจากเจ้าภาพหลักในแต่ละกิจกรรม 
และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 ทั้งนี้ กิจกรรมปฏิรูปตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาดังกล่าว ได้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ที ่บัญญัติให้มีการดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้ง
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมาตรา 258 จ (4)     
ที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาเด็กเล็ก การสร้างโอกาสทางการศึกษา การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการ
พัฒนาครู และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการปฏิรูปการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาที่หลากหลาย การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคมที่ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ การสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ รวมถึงได้
คำนึงถึงประเด็นปัญหาด้านการศึกษาของประเทศ ทั้งด้านคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ปัญหา
ของระบบการศึกษาที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการบริหารและ
การจัดการศึกษา นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงสถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาที่
สำคัญ อาทิ สถานการณ์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้มีการสื่อสารไร้พรมแดนและสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูล และแหล่งความรู้ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา และบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่ส่งผลต่อ
วิถีชีวิตของประชากรทั่วโลกในทุกกลุ่มทุกวัย ที่จะต้องเผชิญความท้าทายกับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้การศึกษาของ
ประเทศสามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต 
 ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปการศึกษา ฉบับปรับปรุงนี้ มุ่งเน้นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 5 กิจกรรม โดยพิจารณาความ
เชื ่อมโยงกับแผนการปฏิร ูปประเทศด้านการศึกษาที ่คณะรัฐมนตร ีมีมติเมื ่อว ันที ่ 7 พฤษภาคม 2562                  
ซึ่งประกอบด้วย 7 เรื่อง 29 ประเด็น 131 กิจกรรม ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ขับเคลื่อนการดำเนินการบาง
กิจกรรมไปแล้ว สำหรับกิจกรรมปฏิรูป 5 กิจกรรม ที่กำหนดใหม่และแผนงานเดิมยังมุ่ งเน้นการยกระดับคุณภาพ
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การจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 9. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
                   บริบทและสถานะในการพัฒนาของประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
    มิติด้านทรัพยากรมนุษย์ 
    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยในภาพรวมมีแนวโน้นที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการพิจารณา
จากดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 
แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาดังกล่าวเป็นผลมาจากการยกระดับสุขภาวะ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และระดับ
รายได้ที่เพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ดี มิติด้านคุณภาพของทุนมนุษย์ยังคงเป็นช่องว่างของปัญหาในการพัฒนาของไทยมาโดย
ตลอด โดยเฉพาะปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และการขาดแคลนทักษะแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดและทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถโดยรวมเพิ่มขึ้น  บรรลุตามเป้าหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทักษะด้านภาษา ด้านการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย และการปรับตัว เด็กวัยเรียนมีไอคิวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ คนไทย
สามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47.5 
(29.8 ล้านคน) ในปี 2559 เป็นร้อยละ 77.8 (49.7 ล้านคน) ในปี 2563 
   2) ทักษะด้านการอ่านหรือการศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้นของคนไทยมีแนวโน้มลดลง  โดยสัดส่วน
การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหากความรู้มีแนวโน้มลงลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 29.80 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 
11.69 ในปี 2563 อีกทั้ง คะแนนผลสอบโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ของเด็กไทย 
ซึ่งเป็นการทดสอบความฉลาดรู้ด้านการอ่านยังลดลงจาก 409 คะแนน ในปี 2558 เหลือ 393 คะแนน ในปี 2561 
และจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระบบทวิภาคีมีแนวโน้มลดลงในทิศทางเดียวกัน 
   3) ผลสัมฤทธิ์การศึกษาของคนไทยอยู่ในระดับต่ำ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ          
ขั้นพ้ืนฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  พบว่า นักเรียนไทยมีผลคะแนนค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์
ในทุกวิชา ทั้งภาษาไทย (49.07 คะแนน) ภาษาอังกฤษ (34.42 คะแนน) คณิตศาสตร์ (32.90 คะแนน) และ
วิทยาศาสตร์ (35.55 คะแนน) และผลคะแนนสอบ PISA ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อันเป็นทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าหลายประเทศ โดยผลคะแนนมีแนวโน้มลดลง จากอันดับที่ 50 จาก 
79  ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ  ในปี 2555  เป็นอันดับที่ 66 ในปี 2561 
   4) ผลิตภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นช้าและมีข้อจำกัดในการผลิตแรงงานให้มีสมรรถนะตรงกับ
ความต้องการของตลาด โดยการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานที่ผ่านมาของไทยยังเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากข้อจำกัดใน
ด้านการพัฒนาทักษะของแรงงาน แรงงานไทยส่วนมากยังมีระดับการศึกษาต่ำ โดยพบว่าแรงงานร้อยละ 42.1 ไม่มี
การศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาไม่เกินระดับประถมศึกษา ขณะที่อีกร้อยละ 34.5 สำเร็จการศึกษาเพียงระดับ
มัธยมศึกษา และมีแรงงานสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพียงร้อยละ 22.5 นำมาซึ่งปัญหาการข าดแคลน
ทักษะแรงงานที่สอดคล้องกับภาคการผลิต เป้าหมายและบริบทการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานเกิดความไม่
สอดคล้องระหว่างความต้องการของตลาดแรงงานและคุณภาพของแรงงาน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขาดความ
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เชื่อมโยงระหว่างระบบการศึกษาในการออกแบบหลักสูตรเพ่ือผลิตผู้ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีทักษะฝีมือตรงกับ
ความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้แนวโน้ม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วส่งผลให้ความต้องการทักษะแรงงานเปลี่ยนแปลงไป โดยเมื่อพิจารณาจากดัชนีความสามารถในการแข่งขัน
ระดับโลก (GCI) ในส่วนของตัวชี้วัดด้านทักษะ พบว่า อันดับความสามารถปรับตัวลดลงจากอันดับที่ 66 ในปี 
2561-2562 เป็นอันดับที่ 73 จาก 141 ประเทศทั่วโลก หรืออันดับที่ 6 ของภูมิภาคอาเซียนในปี 2562 -2563     
อีกทั้งยังมีแนวโน้มของเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้เรียนหรือไม่ได้ทำงานใด ๆ เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ศักยภาพ ของเยาวชน
กลุ่มนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์และไม่ได้รับการพัฒนา 
 ประเด็นการพัฒนาในระยะต่อไป 
 แนวทางส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ควบคู่กับการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม 
มีวิจารณญาณและเท่าทัน โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการยกระดับคนไทยให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น
ในโลกยุคใหม่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตลอดจนสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ        
ซึ่งกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงจะเป็นหนึ่งในปัจจัยเงื่อนไขสำคัญของการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
สาขาการผลิตหลักและสาขาการผลิตใหม่ ๆ ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นและจะยังคงเป็นประเด็นการพัฒนาที่ประเทศไทย
ต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพ่ือให้กำลังคนของไทยมีความยืดหยุ่นพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตัวเข้ากับตลาดแรงงานและกระแสการพัฒนาที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาได้
อย่างเท่าทัน โดยภาคธุรกิจในประเทศไทยมีการปรับตัวขององค์กรและแผนการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง      
แต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดแรงงาน จากความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของ
แรงงานกับทักษะที่ต้องใช้ในการทำงาน โดยฉพาะทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระดับสูง อาจนำไปสู่การขาดแคลน
แรงงานทักษะ ในขณะที่แรงงานระดับล่าง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้รับการพัฒนาและสร้างทักษะที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
จะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์และจักรกลมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยกำลังมุ่งหน้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” 
ภายในปี 2577 เมื่อมีสัดส่วนของประชากรสูงวัยสูงถึงร้อยละ 28.1 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งการที่ประเทศไทย     
มีโครงสร้างประชากรเป็นสังคมสูงวัย และมีสัดส่วนวัยแรงงานลดลงนั้น หากไม่มีการปรับใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมจะทำให้อัตราส่วนพ่ึงพิงของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานและภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น 
ส่งผลให้ภาครัฐจำเป็นต้องพิจารณาการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยที ่มี
สุขภาพดี ให้สามารถพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรี นอกจากนี้ กำลังแรงงานที่ลดลงอาจส่งผล
ให้เกิดการพ่ึงพาแรงงานข้ามชาติมากขึ้น จนนำไปสู่การขยายตัวของการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ ซึ่งจะทำให้รูปแบบของสังคมไทยปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในที่สุด 
 เป้าหมายการพัฒนา หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง      
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต มุ่งตอบสนองเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จำนวน 2 เป้าหมาย 
ได้แก่ การพัฒนาคนสำหรับยุคใหม่ โดยการพัฒนาคนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนากำลังคน
สมรรถนะสูงสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต เป้าหมาย สามารถสร้างงานอนาคตแล ะสร้าง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการมุ่งสู่สังคมแห่ง
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โอกาสและความเป็นธรรม ด้วยการส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีวิต ทั ้งการพัฒนาระบบนิเวศเพื ่อการเรียนรู้        
ตลอดชีวิต และพัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ 
 นอกจากนี้ หมุดหมายที่ 12 ยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นเป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอด     
ช่วงชีวิต และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเป้าหมายสร้างความเป็นธรรมและ      
ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับ
โลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1  ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88 ณ สิ้นสุดแผนฯ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีสมรรถนะไม่ถึงระดับพื้นฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลงร้อยละ 8 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
 ตัวชี้วัดที่ 1.4 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตฐานสมรรถนะเพิ่มเป็น
ร้อยละ 30 
 ตัวชี้วัดที่ 1.5 ผลผลิตภาพแรงงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4 ต่อปี 
 ตัวชี้วัดที่ 1.6 จำนวนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความยากจนหลายมิติลดลงร้อยละ 20 ของจำนวน
ผู้สูงอายุที่ยากจนต่อไป 
 เป้าหมายที่ 2 กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมายและ
สามารถสร้างงานอนาคต  
 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของสภาเศรษฐกิจโลก 6 ด้านทักษะ คะแนนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดอันดับในด้านบุคลากรผู้มีความสามารถสถาบันการศึกษา ด้านการบริหารธุรกิจ
มีคะแนนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี 
 ตัวชี้วัดที่ 2.3 จำนวนและมูลค่าของธุรกิจสตาร์ทอัพเพ่ิมข้ึน 
 เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ตัวชี้วัดที่ 3.1 การประเมินสมรรถนะผู้ใหญ่ในระดับนานาชาติ ของคนไทยในทุกด้านไม่ต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศท่ีเข้ารับการประเมิน 
 ตัวชี้วัดที่ 3.2 กลุ่มประชากรอายุ 15-24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ทำงาน หรือไม่ได้ฝึกอบรม ไม่เกิน    
ร้อยละ 5 เมื่อสิ้นแผนฯ 
 กลยุทธ์การพัฒนา (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 กลยุทธิ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ 
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 กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนระดับพื้นฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีสมรรถนะที่จำเป็นต่อ
การเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน โดยการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

(1) การแก้ไขภาวะการถดทอยของความรู้ในวัยเรียน 
(2) การพัฒนาระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ 
(3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน 
(4) การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 
(5) การกระจายอำนาจ 
(6) การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ 
(7) ผู้มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 10. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
กำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน  และการพัฒนาประเทศ เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้นำไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา  และการเรียนรู้
สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก    
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้าม
กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ 
คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 10. แผนการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 
 ช่วงปฐมวัย เป็นช่วงอายุที่ให้ผลของการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดต่อการวางรากฐานของชีวิต คณะรัฐมนตรี
จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ 
เป็นพื้นฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ ซึ่งมียุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การ
จัดและให้บริการแก่เด็กปฐมวัย 2) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย 3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย  4) การพัฒนาระบบกลไกการ  
บูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัยและการนำไปใช้ประโยชน์ 5) การจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยและการดำเนินการตามกฎหมาย 6) การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ 7) การบริหาร
จัดการ การสร้างกลไกการประสานการดำเนินงานและการติดตามผล โดยภายใต้กลยุทธ์ประกอบด้วยเป้าประสงค์
และมาตรการตา่ง ๆ 
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 11. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียน รู้ และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของ
มนุษย์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12     
ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคตแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 
และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงาน
ภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ เพื่อสร้างความเชื ่อมั่นความไว้วางใจให้กับสังคมและผลักดันให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดหลักการสำคัญในการประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 
     1. สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้ทุก
หน่วยงานนำรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัต ิหน้าที ่ด ้วยความโปร่งใส             
ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
     2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ  ต่อตนเอง 
องค์กร ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่านกลไกการ
รับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
     3. ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว    
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 
 นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
     1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่นๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่
ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผล
การดำเนินการ และแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป 
   1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและ
สร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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   1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ   
 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 
เพ่ือสร้างสมรรถนะท่ีสำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน 
 2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง ด้วย
การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรู้  
ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ 
 2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะสู่การ
ปฏิบัติในชั้นเรียน เพื่อสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิดแบบเป็น
เหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 
 2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 
 2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีความ
ทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และการเสริมสร้าง
วิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
 2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ หลากหลายและ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูงรวมทั้งมี
การประเมินและพัฒนาผู้เรียน 
 2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน    
โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  และ
การเผยแพร่สื่อแอนิเมชั่นรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
 2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจ 
ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ ด้านต่างๆ ที่ผู้เรียนและ
ประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ในส่วนที่เกี ่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการ
ลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 
 2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการ
วางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 
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  3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
      3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการ        
ส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
      3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา เพ่ือ
รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่ม
เปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม 
     3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) และ
การเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 
  4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้น แบบโมดูล (Modular 
System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ 
    4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะ
กำลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา 
(Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ 
    4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill 
และ New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบ
หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
    4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตาม
สมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู ่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ ขอรับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(English Competency) 
    4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการ
เป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 
    4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลังแรงงานในภาค
เกษตร โดยเฉพาะกลุ ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart 
Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
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    4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานทำ โดยบูรณาการ
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสถาบันสังคมอ่ืน 
    4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู ้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่
สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพื่อการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติ 
รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได ้
  5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 
     5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบ
ระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับอาชีวศึกษา 
     5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการ
ดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 
    5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มี
สมรรถนะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 
    5.5 เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับ
การให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
    6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
    6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัล       
มาเป็นกลไกหลัก ในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การ
ส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
   6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง 
  6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจำเป็น
และใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  6.4 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ 
  6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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  7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
     เร่งรัดการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื ่อรองรับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
  แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
      1.ให ้ส ่วนราชการ หน ่วยงานในส ังก ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการ นำนโยบายและจ ุดเน ้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา  โดย
ดำเนินการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
      2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ ทำหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย 
และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 
       3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื ้นที ่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ 
       4. สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้างต้น 
ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การ
ดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 11. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็น  
ส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น  
เพื ่อให้การดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    
แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 และแผนอื่น ๆ ซึ่งเกี ่ยวข้องกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น 4 ด้าน และกำหนดจุดเน้นใน 9 เรื่อง ได้แก่  
  1. ด้านความปลอดภัย 
      1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและ
กลไกในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข็มข้นให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัยต่าง ๆ        
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
      1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
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  2. ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
      2.1 ส่งเสริม สนับสนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพื่อให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาคและ
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
      2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และ
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
      2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือก
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้ทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 
      2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายบุคคล     
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนออกจากระบบ
การศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 
  3. ด้านคุณภาพ 
      3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที ่มีความพร้อม ให้นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        
ขั้นพื้นฐานที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความ
ต้องการและบริบท 
      3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง 
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและร่วมกับผู้อื่น โดยการรวม
พลังทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่ งยืน รวมทั้งมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำ และ
ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้
นำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการนำระบบธนาคารหน่วยกิต
มาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
     3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
  4. ด้านประสิทธิภาพ 
      4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐานที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
      4.2 นำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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      4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องทุกระดับ 
เพ่ือให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
      4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที ่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
      4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิติวถีปกติต่อไป 
(Next Normal) 
 จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     
ได้กำหนดจุดเน้นใน 9 เรื่อง ดังนี้ 
 จุดเน้นที่ 1 เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค     
โควิด-19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) 
ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
 จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบและกลไกการดูแล ความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
  จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และ     
เด็กพิการ ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการ ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
  จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ และการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัด
กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
  จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐานควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการ
สร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
 จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมี  ส่วนร่วม
และมีปฏิสัมพันธ์ กับกิจกรรมการเรียนรูผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning)   มีการวัดและ
ประเมินผล เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for learning) เพ่ือให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนทุกระดับ 
 จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุรภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูงห่างไกล
และถ่ินทุรกันดาร 
  จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
  จุดเน้นที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่ เป็น
ฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทางการจัดการศึกษา 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  กำหนดทิศทาง   
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามภารกิจ  เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยกำหนดวิสัยทัศน์  ค่านิยมขององค์กร  พันธกิจ  และ
เป้าประสงค์  ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านคุณภาพการศึกษา สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

คำนิยาม 
 องค์กรแห่งความเป็นเลิศ : องค์กรที่มีการดำเนินงานที่เป็นเลิศ มีความยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ใน
ปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วย 1) ผู้นำองค์กร 2) การกำหนดกลยุทธ์ 3) การบริหารจัดการภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร 4) การวัดและประเมินผลการดำเนินงาน 5) บุคลากร 6) กระบวนการทำงาน และ 7) ผลลัพธ์ 
 คุณภาพการศึกษา : มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 สังคมอนาคตที่ยั่งยืน : บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์ประกอบด้วย 
                 1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
                 2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดชีวิต 

พันธกิจ 
 1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาให้มีความปลอดภัยต่อผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่ 10         
สู่สถานศึกษา   
 2. พัฒนารูปแบบและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และบริบทท้องถิ่นเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี   
 3. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพผู้เรียน ให้มีโอกาสเท่าเทียม เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ          
มุง่สู่ความเป็นเลิศในด้านทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตที่รับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ        
 4. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน   
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เอ้ือประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกภาคส่วน   
 6. วิเคราะห์ จัดสรร ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล   
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 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา   
 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามบริบทของ
ท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
 เป้าประสงค์ที่ 2 สถานศึกษาเป็นสถานที่ที ่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เรียน ครู 
บุคลากร รวมถึงมีสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคในการได้รับการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพในการเรียนรู้ รับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
 เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ศักยภาพ  ให้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 เป้าประสงค์ท่ี 5 การบริหารการศึกษา  ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เป็นประโยชน์กับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ  
 เป้าประสงค์ที่ 6 การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับ
การวิเคราะห์ จัดสรร ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 เป้าประสงค์ที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการ
ควบคุม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพอย่างมีระบบ ทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอก  ตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ   
 เป้าประสงค์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  หลักสูตร  และกระบวนการเรียนรู้ มีการบูรณาการ      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต ตามบริบท  และการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์  
 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยทุกรูปแบบจากภัย 9 รูปแบบ 
ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติภัย โรคอุบัติใหม่ ฝุ ่น PM 2.5 การค้ามนุษย์          
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ 
 2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยและสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ำ 
 3. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพ่ือความปลอดภัย
ของผู้เรียน 
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 ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจในภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อ 
และเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตใหม่และชีวิตวิถีถัดไป 

2. ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยและ 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ 

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีแผน/มาตรการ ในการจัดการภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

4. ร้อยละสถานศึกษา มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือความปลอดภัยของ 
ผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกคน 
2. ผู้เรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
3. ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 4. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 5. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 6. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ
ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ตัวช้ีวัด 
 1. อัตราการเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 2. อัตราการเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
 4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัด และ
ความสามารถตามหลักพหุปัญญา 
 5. ร้อยละของเด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบ
ที่เหมาะสม 
 6. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาหรือพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ตามความจำเป็น 

 กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ และหน้าที่อย่างมีความ
รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
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 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสอดคล้อง
กับศักยภาพให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 3. ผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. สถานศึกษาจ ัดการศ ึกษาเพ ื ่อการบรรล ุ เป ้าหมายการพัฒนาอย ่างย ั ่ งย ืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 5. สถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for 
Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personal Learning) 
 6. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน 

 ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
 3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 4. ร้อยละของผู ้เรียนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู ้อัจฉริยะ ที่ รวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนที่คุณภาพสูง การประเมินและพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็น
รายบุคคล (Personalized learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
 5. ร้อยละของครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
(Competency-Based Instruction) และการเรียนรู้   เชิงรุก (Active Learning) ในทุกระดับการศึกษา 
 6.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้านภาษาและความรู้
พ้ืนฐานด้านดิจิทัล 
 7. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียนร้อยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน 
 8. ร ้อยละของสถานศึกษา มีระบบการว ัดและประเมินผลเพื ่อพัฒนาการเร ียนของผ ู ้ เร ียน 
(Assessment For Learning) ด้วยวิธ ีการที ่หลากหลาย เพื ่อส่งเสริมการเรียนรู ้เป็นรายบุคคล (Personal 
Learning) 
 9. ร้อยละของสถานศึกษาที่เสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมินให้กับครูผู้สอนให้สามารถสร้างและ   
ใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนด้านการอ่าน ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์
ระดับชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
 10. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยในสังกัดมีพัฒนาการสมวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 
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 11. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
     เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
     1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
     3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
    4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
    5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วน
ร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมะสมกับบริบท 
    6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบท 

  ตัวช้ีวัด 
                  1. ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล  

     - มีและใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

                  - มีและใช้ระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบดิจิทัล 4 ด้าน คือ บริหารทั่วไป บุคลากร งบประมาณ 

และวิชาการ เชื่อมโยงเป็นระบบดิจิทัลเดียวกัน 

                   - มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบดิจิทัล 

                   - ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับขยายผลการบริหารจัดการที่เป็น

ดิจิทัลที่เป็นรูปแบบเดียวกันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินราชการ 4.0 ตามเกณฑ์ (คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า 450) 
   3. ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับดี
ขึ้นไป 
   4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 
   5. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานพ้ืนที่การศึกษามีการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามมาตรฐาน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐ 
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ส่วนที่ 4 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้กำหนดกลยุทธ์ มาตรการ โครงการ  งบประมาณ  

บทบาท วิธีการและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  ซึ่งมีงบประมาณในการบริหารจัดการ  

รวมทั้งสิ้น  5,000,000  บาท    โดยจำแนกงบประมาณ  ดังนี้ 

1. งบประจำ     จำนวน  3,000,000  บาท 

 2. งบพัฒนาการศึกษา    จำนวน  2,000,000  บาท 

1. งบประจำ   จำนวน  3,000,000   บาท 

ลำดับที่ รายการ จำนวนงบประมาณ 

1. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ก.ต.ป.น. 50,000 
2. ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์,Internet ฯลฯ) 650,000 
3. ค่าไปรษณีย์ 30,000 
4. ค่าวัสดุสำนักงาน 600,000 
5. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 20,000 
6. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 150,000 
7. ค่าบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 80,000 
8. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 120,000 
9. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 504,000 
10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง,ที่พัก,พาหนะ,

ชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง และอ่ืน ๆ) 
400,000 

11. ค่าใช้จ่ายในการประชุม 396,000 
 รวมงบประจำ 3,000,000 

2.  งบพัฒนาการศึกษา 

ที ่ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ งบประมาณ (บาท) 
1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  39,600 
2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  108,100 
3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 788,400 
4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 1,063,900 
 รวมงบพัฒนาการศึกษา 2,000,000 
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2.  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

     งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จำนวน   39,600  บาท 

     กลยุทธ์ที่ 1    ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 

ที ่ โครงการ 

ความสอดคล้องและเชือ่มโยงกับนโยบายสำคัญ 
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1 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปี 2566 1 ความมั่นคง กศ. 5 1 1 1 15,000 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2 การดำเนินงานและพัฒนาคณุภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อพัฒนาเด็กวัยเรียน  สูงดี  
สมส่วน  แข็งแรง   และฉลาดสมวยั 

1 การเสรมิสร้างให้คนไทยมี
สุขภาวะที่ด ี

กศ. 3 4 3 1 24,600 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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โครงการ  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 

ผู้รับผิดชอบ         นางสาวณัฐนันท์  มานิตย์   นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กลุ่ม  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     โทรศัพท์/โทรสาร  092 463 5946 /042 – 611532 ต่อ 12  
E-mail :  nattanan.mn@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                          : M1 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (ระบบเชื่อมโยงอัตโนมัติ) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    (1) เป้าหมาย : การสร้างความเป็นธรรม และลดความเลื่อมล้ำทุกมิติ 
 (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)  ด้วยความ
ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิติของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์  และความพร้อมทั้งทางด้าน
ร ่างกาย  สติป ัญญา  ความร ู ้ความสามารถ คุณธรรม  จร ิยธรรม ตลอดจนให้ม ีท ักษะในการดำรงชีวิต  
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น  ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง  กรมสุขภาพจิต   กระทรวงสาธารณสุข  จึงได้จัดทำ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ขึ้น  ตั้งแต่ปี 
2543  และเมื่อมีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อ ปี พ.ศ. 2546  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงกำหนดนโยบายสำคัญในการให้สถานศึกษาใน
สังกัดทุกแห่ง  จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดความยั่งยืน  
ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ  พิทักษ์  ปกป้อง  คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง  
เหมาะสม  และทันเหตุการณ์   และได้รับการพัฒนาในทุกมิติ   เพื่อให้เป็นคนดี  มีความสุข   และปลอดภัยในสภาพ
สังคมปัจจุบัน 
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y)  
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็น  :  คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
  (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)  
                     1. เพ่ือลดสิ่งรบกวนการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน  ให้นักเรียนมีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ 
  2. เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีระบบ  ทั่วถึง  ทันเวลา  และถูกวิธี 
                     3. เพ่ือให้ครูมีข้อมูลและรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
                     4. เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง
ระหว่างสถานศึกษา  ชุมชน  ผู้ปกครอง  นักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     (2)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
     (3)  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  :  มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
  (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ)  
                     1. เพ่ือลดสิ่งรบกวนการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน  ให้นักเรียนมีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ 
  2. เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีระบบ  ทั่วถึง  ทันเวลา  และถูกวิธี 
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                     3. เพ่ือให้ครูมีข้อมูลและรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
                     4. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง
ระหว่างสถานศึกษา  ชุมชน  ผู้ปกครอง  นักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      (4)  แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  : 1) จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย  
โดยพัฒนาระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  เพื่อให้
สามารถให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม  อาทิ  ทั้งเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ     
ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย   เหยื่อของความรุนแรงต่างๆ และการค้ามนุษย์  แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง      
ผู้ติดเชื้อ  และบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
2. แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

(1) เป้าหมายรวม 
         2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

(2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
 3.การปฏิรูปเพื่อการศึกษา  
 เป้าหมายรวม : 1.เด็ก เยาชน และประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุกคนมีความเสมอภาค
ในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทย 
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 

(1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  : 2. ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบ
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษา   ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นโยบาย ด้านโอกาส 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร : มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 1 
การบริหารงานด้านวิชาการ ประเด็นที่ 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ตัวชี้วัดที่  - 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวช้ีวัดที ่– 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 - พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
 - พรบ.การป้องกันและการแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 
         - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                           : M2 – M3 

   1)  หลักการและเหตุผล 
        ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีแนวทางการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน  ตั้งแต่การรู้จักนักเรียนเป็น 

รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน ส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา และส่งต่อนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่าง
ปลอดภัย การดำเนินงานมีวิธีการ ขั้นตอน เครื่องมือที่ชัดเจนและที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งใน
และนอกสถานศึกษา ได้แก่ กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครู หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน เช่น  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ตำรวจ  ฝ่ายปกครอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ประโยชน์และคุณค่าของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และเพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนา ช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ทำให้นักเรียนได้รู้จัก
ตนเองและประสบความสำเร็จในปัจจุบัน เป็นที่ตระหนักดีว่าสังคมได้แปรเปลี่ยนไปมาก ส่งผลให้นักเรียนต้องมีการ
ปรับตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิดก่อปัญหาตามมาสำหรับนักเรียนที่ปรับตัวไม่ทัน  ซึ่งการจัดการที่ดีที่สุดคือการ
ป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้สามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้สามารถดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเอง และสังคม ปลอดภัย
จากวิกฤตทั้งมวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ขึ้น 

2) วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนได้รบัการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
        2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้าน 

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
        3. การสร้างภาคีเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

3) เป้าหมาย 
        เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

                  - สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด 243 แห่ง 

                   - ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

        เป้าหมายเชิงผลผลิต (Outcome) 

         - สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง โดยมีกระบวนการ  

วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพ  
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 - นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ มีทักษะชีวิตและได้รับการส่งเสริมให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ใน 

สังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ 

         ผลที่คาดว่าจะเกิด 
          - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง  

นักเรียนนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองในทุกมิติ ด้วยกระบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและเสริมสร้างทักษะชีวิต นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพจบการศึกษาตามหลักสูตร อัตราการออก
กลางคันลดลง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสุดสิ้นโครงการ  
เริ่มต้นวันที่ 1  ตุลาคม 2565 สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน 2566  

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                   : M4 - M5 

1) กิจกรรม 

 
 
 
 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาการดำเนินงาน 

ไตรมาส 1 
(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 
(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 
(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : เสนอโครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     

กิจกรรมที่ 2 : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ประจำปี 2566 

    

กิจกรรมที่ 3 : ดำเนินกิจกรรมตามโครงการการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ประจำปี 2566 
กิจกรรมที ่ 2 การอบรมสร้างภูมิคุ ้มกันภัยให้รู ้เท่าทันภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ประจำปี 2566 (ผ่านระบบออนไลน์) 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 4 : การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมและการเรียน   
การสอนการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนใน
สังกัด 243 โรงเรียน 

    

กิจกรรมที่ 5 : สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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2. งบประมาณ จำ นวน 15,000 บาท   
 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ (บาท)  
รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (10 คน  x 30  บาท)  
- ค่าอาหารกลางวัน  (10  คน  x 80  บาท)  

- 1,100 - - 1,100 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้รู้เท่าทันภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ประจำปี 2566   ผ่านระบบออนไลน์ 
จำนวน 2 วัน  
- ค่าวิทยากร จำนวน 4 คน คนละ 3 ชั่วโมง 600 x 3 ชั่วโมง     
x 4 คน   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 x 10 คน x 2 วัน  
- ค่าอาหารกลางวัน  ( 80 บาท x 10 คน x 2 วัน)   

 
 
 
- 

  
 
 

9,400 

  
 
 

9,400 

กิจกรรมที่ 3 : การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม และการเรยีน
การสอนการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนใน
สังกัด 243 โรงเรียน 
- ค่าเบี้ยเลีย้งและค่าชดเชยน้ำมันคณะกรรมการในการ 
ออกนิเทศฯ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

4,500 

 
 
- 

 
 

4,500 

กิจกรรมที่ 4 :  สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- - - - - 

รวมท้ังสิ้น  (ขอถั่วจ่ายทุกรายการ) - 1,100 13,900 - 15,000 
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โครงการ  พัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนและนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน 
 

ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกิ่งปวีณ์  ทิวาพัฒน์      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
กลุ่ม   ส่งเสริมการจัดการศึกษา       โทรศัพท์   042-611532     E-mail : kingpavee2516@gmail.com  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
แผนระดับที่ 1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ(Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
    (1)  เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตรวรรษที่ 21 
    (2)  ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
          (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)  การบริโภคอาหาร
กลางวันเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญยิ่งสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วนมีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค 
และเพ่ือเด็กนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดีขึ้น 
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ(Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็น : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
           (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทฯ)  โครงการการ

ดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน แข็งแรงและฉลาด 

โดยการนำโปรแกรมการจัดเมนูอาหารกลางวัน Thai School  Lunch เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยครูผู้รับผิดชอบใน

การจัดเมนูอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมีคุณค่าทางโภชนาการ

ตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถนำไปสู่เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาได้  

    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
    (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกัน
ระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนด้านการศึกษา 

(1) เป้าหมายรวม : ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

mailto:kingpavee2516@gmail.com
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(2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม.(Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ...........  
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ............. 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ตัวชี้วัดที่...... 
การประเมนตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวช้ีวัดที.่....... 

ส่วนที่ 2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ  (X)                                                                 : M1-M3 
            1) หลักการและเหตุผล 

        การบริโภคอาหารกลางวันเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญยิ่งสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหาร

กลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค และเพื่อเด็กนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาการ

ด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาดีขึ้น ตลอดจนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนของสถานศึกษา

ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงาน 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำ

โครงการอาหารกลางวัน จึงได้จัดทำโครงการการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน เพ่ือ

พัฒนาเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน แข็งแรงและฉลาด โดยการนำโปรแกรมการจัดเมนูอาหารกลางวัน Thai School  

Lunch เป็นเครื่องมือสำหรับช่วยครูผู ้รับผิดชอบในการจัดเมนูอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน เพื่อให้เด็ก

นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมีคุณค่าทางโภชนาการตามมาตรฐานที่กำหนด และสามารถนำไปสู่เป็นโรงเรียน

ต้นแบบอาหารกลางวันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาได้  

               2) วัตถุประสงค์ 

                      1. เพื่อให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มี

คุณภาพอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมส่วนสมวัยและมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐาน 

                 2. เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติที่

เกี่ยวข้องและคู่มือการดำเนินงานของกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 

  3) เป้าหมาย             
                         สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารทุกแห่ง และครูผู้รับผิดชอบ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน จำนวน 243 โรงเรียนๆ ละ 1 คน รวมผู้เข้าอบรม  243  คน และเจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวน 6 คน  รวมทั้งสิ้น 249 คน   
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                         เป้าหมายเชิงผลผลิต(Output)     
       - สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด 243 แห่ง 
       - ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 
               เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
       - สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพและ
ถูกต้องตามคู่มือและแนวปฏิบัติ 
       - นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอสมส่วนตามหลักโภชนาการ 
                ผลที่คาดว่าจะเกิด 
     1. นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่า
ตามหลักโภชนาการ นักเรียนมีพัฒนาการเจริญเติบโต สูงดี สมส่วน สมวัย  
     2. โรงเรียนดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และคู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน 
                       ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ : สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 243 แห่ง ดำเนินการโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามคู่มือและแนวปฏิบัติ 
             กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
    1. ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนทุกโรง 
    2. นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
            พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารทุกแห่ง 
                  4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
             เริ่มต้นวันที่  1  ธันวาคม  2565   สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566 
ส่วนที่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 – M5 

1) กิจกรรม 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : อบรมให้ความรู้การดำเนินงานอาหารกลางวัน  
การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนและการของบ
สนับสนุนจากกองทุนอาหารกลางวัน ผ่านโปรแกรม TSL ผ่าน
ระบบออนไลน ์

    

กิจกรรมที่ 2 : ลงพื้นที่ นิเทศ กำกับ  ติดตาม การดำเนินงาน
อาหารกลางวันของโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติและ
คู่มือการดำเนินงานอาหารกลางวัน 

    

 



 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                      หน้า 49 
 

1) งบประมาณ จำนวน  24,600  บาท (สองหม่ืนสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ (บาท)  
รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : อบรมให้ความรู้การดำเนินงานอาหาร กลางวัน 
การแก้ไขปัญหาภาวะทุพ  โภชนาการของนักเรียน และการ
ของบ สนับสนุนจากกองทุนอาหารกลางวัน  ผ่านโปรแกรม 
TSL ผ่านระบบออนไลน์ 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทำงาน (10 คน x 30 บาท  
x 1 มื้อ)  
-ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 2.5 ชม.)         

 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 

300 
1,500 

 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 

300 
1,500 

กิจกรรมที่ 2 : การนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานอา
กลางวันของโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติและคู่มือการ
ดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา 
- ค่าเบี้ยเลีย้งคณะกรรมการ (7 คน x 120บาท x 20วัน)  
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ครั้งละ 1000 บาท : 3 วัน ) 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

16,800 
6,000 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

16,800 
6,000 

รวมทั้งสิ้น  (ขอถั่วจ่ายทุกรายการ) - 1,800 22,800 - 24,600 
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2.  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

     งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จำนวน 108,100   บาท 

     กลยุทธ์ที่ 2    การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 

ที ่ โครงการ 

ความสอดคล้องและเชือ่มโยงกับนโยบายสำคัญ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 

ยุท
ธศ

าส
ตร์
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 2
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นโ
ยบ

าย
 ส

พฐ
. 2

56
5 

นโ
ยบ

าย
 ส

พท
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1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 3 พัฒนาคนตลอด     
ช่วงชีวิต 

กศ. 1 3 4 3 12,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2 ติดตามค้นหาเด็กออกกลางคันให้กลับสู่ระบบการศึกษา  ปีการศึกษา 2566 3 พัฒนาคนตลอด     
ช่วงชีวิต 

กศ. 1 3 4 3 20,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

3 พัฒนายกระดับคณุภาพการจดัการศึกษาเรยีนรวม 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 4 10,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

4 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 4 10,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

5 การขับเคลื่อนโรงเรียนคณุภาพ 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 4 26,100 กลุ่มนโยบายและแผน 

6 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 4 15,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

7 พัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาในการขับเคลื่อนคณุภาพการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 1 5,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

8 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 3 10,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  
 

ผู้รับผิดชอบ    นางสาวสิริพรรณ  จึงสุทธิวงษ์      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
กลุ่ม   ส่งเสริมการจัดการศึกษา    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
โทรศัพท์/โทรสาร  0-896-255-747      E-mail………....................................... 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                             : M1 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย  :  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น  :  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  
         3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 
    (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)   

               ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวจึงได้ดำเนินการให้มีกลไกทางกฎหมายและสนับสนุนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ภายใต้หลักหรือ
กรอบในการดำเนินการ คือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวพ่อแม่จะต้องมีอิสระในการดำเนินการมีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติมีความสอดคล้องกับหลักการและแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีหน้าที่ออกนิเทศติดตามการกระบวนการเรียนการสอน  และดำเนินการวัด
และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล  ทั้งด้านร่างกาย   
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม  เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : วัยเรียน/วัยรุ่น  มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน  รู้จักคิด วิเคราะห์   

รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต 

  (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ)  เพ่ือส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษาให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนมีแนวทาง    
การพัฒนาการศึกษา และกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามเกณฑ์การคัดเลือก และยกย่องเชิดชูให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น 
 

(4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  :  จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21  
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โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน  ความคิดสร้างสรรค์  
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 

        แผนด้านการศึกษา   
(1) เป้าหมายรวม   :   (1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
(2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป  :  2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
     (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง        
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
จุดเน้นด้านคุณภาพ  -ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21  อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี  มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
ความสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ
เป้าประสงค์ที่ 1   ผู้เรียนทุกช่วงวัย  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีทักษะ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C)  มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  มีความสามารถในการพ่ึงตนเอง  เป็นพลเมืองดีของสังคม 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) หมวดที.่.........-..... ประเด็น ........-........ 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวช้ีวัดที.่.....-................ 
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่……-...................................... 

ส่วนที่ 2   สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                          : M2 - M3 
             1) หลักการและเหตุผล 
                  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัว จึงได้ดำเนินการให้มีกลไกทางกฎหมายและสนับสนุนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ภายใต้หลักหรือกรอบในการดำเนินการ 
คือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวพ่อแม่จะต้องมีอิสระในการดำเนินการมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมีความ
สอดคล้องกับหลักการ  และแนวทางในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามีหน้าที่ออกนิเทศติดตามการกระบวนการเรียนการสอน และดำเนินการวัดและประเมนิผล
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยครอบครัว อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง 
              2) วัตถุประสงค์  
          1. เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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          2. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
          3. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม การวัดและประเมินผลการเรียนอย่างมี
ระบบ พร้อมทั้งวางแผน กำกับ ดูแลพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
          4. เพ่ือส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
              3) เป้าหมาย  
                   เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
          การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  เขตพ้ืนที่การศึกษาจะดำเนินการ
นิเทศติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้  พร้อมทั้ง วัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างน้อยปี 1 ครั้ง  ซึ่งมีบ้านเรียน 
(HOME SCHOOL) ในสังกัด จำนวน 6 แห่ง 
                    เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านหลักสูตรการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ  
                     ผลที่คาดว่าจะเกิด   
   1. มีการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   2. มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
  3. มีการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม การวัดและประเมินผลการเรียนอย่าง
มีระบบ มีการวางแผน กำกับ ดูแลพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 
  4. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
                    ดัชนีวัดความสำเร็จ   
  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวมีการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้
อย่างมีคุณภาพภายใต้บริบทของโรงเรียนและเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  
  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับผลประโยชน์   
  ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา 

         พื้นที่ดำเนินการ     
         บ้านเรียน (HOME SCHOOL) จำนวน 6 แห่ง 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
 เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2565  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 
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ส่วนที่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                             : M4-M5 
            1) กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-ก.ย.66) 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ/แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครวั 
2. ดำเนินการนิเทศ ตดิตามและประเมินผล  
3. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  

 
 
 

   

 
 

 
 
  

 
 
 
       

 
 
 

 

2) งบประมาณ   จำนวน 12,000 บาท 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ  
รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.มิ.ย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-ก.ย.66) 

 1. ประชุมคณะกรรมการประเมินการจัด การศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยครอบครัว จำนวน 2 ครั้ง   
คร้ังท่ี 1 ประชุมวางแผนการดำเนนิงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะกรรมการประเมินฯ 
(10 คนๆละ 30 บาท/มื้อ รวม 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวันของคณะกรรมการประเมินฯ   
(10 คนๆ ละ 120 บาท จำนวน 1 มื้อ)                                              
คร้ังท่ี 2 สรุปผลการดำเนินงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะกรรมการประเมินฯ 
(10 คนๆละ 30 บาท/มื้อ รวม 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวันของคณะกรรมการประเมินฯ   
(10 คนๆ ละ 120 บาท จำนวน 1 มื้อ)                                              
2. ค่าเบี้ยเลีย้งคณะกรรมการประเมินฯ 
(จำนวน 10 คนๆ ละ 120 บาท /5 ครั้ง) 
3. ค่านำ้มันเชื้อเพลิง 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

600 
 

1,200 
 
 
 
 
 

2,000 
700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 
 

1,200 
2,000 
700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
1,000 

 
 
 
 

600 
 

1,200 
 
 

600 
 

1,200 
6,000 
2,400 

รวมท้ังสิ้น  (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) - 4,500 4,500 3,000 12,000 
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โครงการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2566 
 

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวสิริพรรณ  จึงสุทธิวงษ์     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
กลุ่ม   ส่งเสริมการจัดการศึกษา    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
โทรศัพท/์โทรสาร  0-896-255-747    E-mail………....................................... 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                              : M1 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม 

(1) เป้าหมาย : สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
(2) ประเด็น  : 4  การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
       4.1 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มี 

รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
  (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)   
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีพันธกิจใน 

การสร้างโอกาสและความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ        
เท่าเทียม ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องตามพันธกิจ                     
จึงมุ่งม่ันในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนป้องกันเด็กออกจากระบบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส่งเสริมการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ   
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็น : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล  ทั้งด้านร่างกาย   
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม  เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

          (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ)  เพ่ือติดตามค้นหาเด็กตกหล่น 
และเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ อย่างน้อยจนจบการศึกษา      
ภาคบังคับ และหรือได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือเพ่ือการมีงานทำ 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
   (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  : วัยเรียน/วยัรุ่น มีความรูแ้ละทักษะในศตวรรษที ่21 ครบถ้วน  รู้จักคิดวิเคราะห์   
รักการเรียนรู้  มีสำนึกพลเมือง  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  ปรับตัว  สื่อสาร  
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต 

         (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ) เพ่ือติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและ 
เด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ อย่างน้อยจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ และหรือได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือเพ่ือการมีงานทำ  
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    (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย :  จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21  
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน  ความคิดสร้างสรรค์     
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนด้านการศึกษา   

(1) เป้าหมายรวม :  (1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
    (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป :  2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคม จุดเน้นด้านคุณภาพ  -ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น

ของโลกศตวรรษที่ 21  อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี  มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

ความสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ

เป้าประสงค์ท่ี 1   ผู้เรียนทุกช่วงวัย  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีทักษะ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คุณลักษณะของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C)  มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  มีความสามารถในการพ่ึงตนเอง  เป็นพลเมืองดีของสังคม 

การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) หมวดที.่.......-..... ประเด็น ........-........ 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวช้ีวัดที.่.....-.............. 
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่……-...................................... 

ส่วนที่ 2   สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                        : M2 - M3 
             1) หลักการและเหตุผล 
          ความเป็นมา  ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" โดยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกกลุ่มให้
ได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินการตาม
บทบาทและภารกิจการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบทำให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาจำนวนมากจึง
จัดทำโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” โดยบูรณาการ
ดำเนินงานร่วมกัน 12 หน่วยงาน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กที่หลุดออก
จากระบบการศึกษา ทั้งเด็กปกติและเด็กพิการให้ได้รับการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ  
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   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีพันธกิจในการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ลดความ
เหลื่อมล้ำให้กับผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องตามพันธกิจจึงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้
ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนป้องกันเด็กออกจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส่งเสริมการใช้ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ    
              2) วัตถุประสงค์  
             1. เพื่อติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
           2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างน้อยจนจบการศึกษา                   
ภาคบังคับ และหรือได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือเพื่อการมีงานทำ 
  3. เพื่อดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อ โดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับ ทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
รวมทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  4. เพ่ือป้องกันเด็กท่ีอยู่ในระบบการศึกษาหลุดออกจากระบบการศึกษาชั้นพื้นฐาน โดยส่งเสริม
การใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
              3) เป้าหมาย 
          เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
  1. เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ร้อยละ 80  
  2. ส่งต่อผู้เรียนให้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม ร้อยละ  80   
                   เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   1. ร้อยละของเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
  2. ร้อยละส่งต่อผู้เรียนให้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม 
                    ผลที่คาดว่าจะเกิด   
  1. เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
  2. เด็กท่ีกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และหรือ
ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือเพ่ือการมีงานทำ 
  3. มีการดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อ โดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับ ทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
รวมทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  4. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
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                    ดัชนีวัดความสำเร็จ   
  ร้อยละของจำนวนเด็กตกหล่นและออกกลางคันลดลง 
  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับผลประโยชน์   
  เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้รับ
การศึกษาอย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับและหรือได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพและ
พัฒนาฝีมือเพ่ือการมีงานทำ 

         พื้นที่ดำเนินการ     
 โรงเรียนในสังกัด 243 แห่ง 

                4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
    เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 

ส่วนที่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                           : M4 - M5 
            1) กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-ก.ย.66) 

1. สำรวจ และจัดทำข้อมลูเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน         
แต่ละปี ให้ครอบคลมุ และชัดเจน 
2. แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปญัหาเด็กตกหล่น และออกกลางคัน 
เพื่อวิเคราะหส์ภาพปัญหา หาสาเหตุ และวิธีการแก้ไขปญัหา 
3. ตรวจสอบ ตดิตาม เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันตามที่
สำรวจพบ 
4. ติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่
ระบบการศึกษาและไดร้ับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
5. ช่วยเหลือ ส่งต่อผูเ้รียนให้เข้ารบัการศึกษาตามความเหมาะสม 
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายบุคคล 
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2) งบประมาณ   จำนวน 20,000 บาท 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ  
รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-ก.ย.66) 

1. ประชุมคณะกรรมการติดตามเด็กตกหล่นและ    
เด็กออกกลางคัน จำนวน 3 ครั้ง   
คร้ังท่ี 1 ประชุมวางแผนการดำเนนิงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะกรรมการ  
(15 คนๆละ 30 บาท/มื้อ รวม 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวันของคณะกรรมการ 
(15 คนๆละ 100 บาท จำนวน 1 มื้อ) 
คร้ังท่ี 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้
สถานศึกษาทราบ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะกรรมการ  
(15 คนๆละ 30 บาท/มื้อ รวม 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวันของคณะกรรมการ 
(15 คนๆละ 100 บาท จำนวน 1 มื้อ) 
คร้ังท่ี 3 สรุปผลการดำเนินงาน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะกรรมการ  
(15 คนๆละ 30 บาท/มื้อ รวม 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวันของคณะกรรมการ 
(15 คนๆละ 100 บาท จำนวน 1 มื้อ) 
2. ค่าเบี้ยเลีย้งคณะกรรมการ 
(จำนวน 15 คนๆ ละ 120 บาท /5 ครั้ง) 
3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

  
 
 
 

900 
 

1,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900 
 

1,500 
 
 
 
 
 

3,000 
 

1,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

900 
1,500 

 
 

3,000 
 

1,300 
 

 
 
 
 

900 
 

1,500 
 
 
 

900 
 

1,500 
 

900 
1,500 

 
 

9,000 
 

3,800 

รวมท้ังสิ้น  (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) - 6,400 6,900 6,700 20,000 
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โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
 

ผู้รับผิดชอบ     1) นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                    2) นางสาวนศิรา แสงทอง            ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                    3) นางสาวปญัญาพร ธิพรพันธ์      ศึกษานิเทศก์ 
                    4) นายธนวฒัน์ ปากหวาน           ศึกษานิเทศก์ 
กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    โทรศัพท์/โทรสาร  097-3230591      
E-mail. Thanawat1828@hotmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                               : M1 
 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(1) เป้าหมาย : สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
(2) ประเด็น : สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

 (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้ากมายและประเด็นของยุทธศาสตร์)  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ ความสามารถในการคัดกรองนักเรียนพิการ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) การ
จัดทำ แผนและการขอสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  
ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อเด็ก
และเยาวชนพิการทุกประเภทมีส ิทธ ิและโอกาสได้ร ับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานเป็นพิเศษ ซึ ่งสอดคล้อง  กับ
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษา ของคนพิการ
ในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมี คุณภาพและดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ การพัฒนาการเรียนรู้ 
   (1) เป้าหมายระดับประเด็น  : คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ ของ
พหุปัญญาดีขึ้น  

  (2) เป้าเหมายแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภท มีสิทธิและโอกาสได้รับ การศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 ที่กล่าวถึง
สิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้ร ับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่
หลากหลายอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
   (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย :  (1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลไกการคัดกรอง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร หน้า 86 และการส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริม
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สนับสนุนครอบครัว ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและ
วรรณกรรม สุนทรีย์ศิลป์ ส่งเสริม สนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนาเด็ก
และเยาวชนที่ม ีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาและส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อใน
การม ีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระบบนานาชาติ  

(2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม สำหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษ  ได้สร้างความเข้มแข็งและ       
ต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถ พิเศษในหลากสาขาวิชา เพ่ือรวม
นักวิจัยและนักเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อ  ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สร้างความ
ร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นนำทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็ง  ให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มี
ศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนด้านการศึกษาด้านการศึกษา 
    (1) เป้าหมายรวม :  การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
    (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป :  การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษและ  บุคคลที่
ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 

แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ.......................................................................................  
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ...............................................................................................................  
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ตัวชี้วัดที่................................................. 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวช้ีวัดที.่.......................... 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                               : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต 
โดยมีทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนที่สำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติให้ไปสู่
เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และท่ีสำคัญโครงสร้างประชากรกำลังเปลี่ยนไปสู่สังคมสูงวัย อัตราการเจริญ
พันธุ์ลดลงอย่างต่อเนื่องประชากรกลุ่มวัยต่าง ๆ ปัญหาส่งผลต่อความท้าทายที่จะพัฒนา บุคลากรในชาติการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ การยกระดับคุณภาพคนในทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย  เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี
เก่งคุณภาพพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติไปข้างหน้าอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งคนไทยในอนาคตต้องมีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีศักยภาพดีรอบด้าน และสุขภาวะดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อ่ืน 
มีความมัธยัสถ์ อดออม มีวินัย รักษาศีลธรรม มีหลักคิดท่ี ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ภาษา
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ได้ดีมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 รวมทั้งอนุรักษ์ภาษาถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การเป็นคนไทยที่ มีทักษะสูงเป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
นักพัฒนา ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และมีสัมมาอาชีพตามความถนัดของตน การพัฒนาการเรียนรู้มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และมีใจ ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพื้นฐานการเรียนรู้ โดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษา เพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังให้ความสำคัญ
กับการพัฒนา คนไทยให้เต็มตามศักยภาพ การสร้างเสริมศักยภาพของผู้มีความสามารถพิเศษ ให้สามารถต่อยอด
การ ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยมีทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วย
ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในชาติกลุ ่มเด็กที ่เกิดความพิการและความต้องการพิเศษ  จำนวนมากขึ้น 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีการจัดให้มีการคัดกรองเด็กพิเศษโดยใช้บุคลากร ครูประจำการ ประสานงานร่วมกับศูนย์
การศึกษาพิเศษในแต่ละจังหวัด และมีการจัดให้มีพ่ีเลี้ยงเด็กพิการในสถานศึกษาตาม กรอบอัตรากำลัง ซึ่งในแต่ละปี
การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีความ จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรกลุ่มดังกลา่ว 
เพื ่อสนองต่อการดำเนินงานของรัฐอย่างเร่งด่วน จึงจำเป็นต้องอบรม  พัฒนาบุคลากรดังกล่าวให้มีความรู้
ความสามารถทันการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 
             2. วัตถุประสงค์ 

       1. เพ่ือพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็น 
พิเศษ  มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษาพิเศษได้ถูกต้อง  

       2. เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการสอน เทคนิคการสอน สื่อ นวัตกรรม และ 
เทคโนโลยีทางการศึกษาพิเศษ ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

  3. เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

      1. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษาพิเศษได ้ 
      2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถรวบรวมข้อมูลนักเรียนพิการ การคัดกรอง การประเมิน  

ความสามารถพ้ืนฐาน การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล ( IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สื่อ      
การเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้ 

      เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
      1. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษาพิเศษได้ 
      2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถรวบรวมข้อมูลนักเรียนพิการ การคัดกรอง การประเมิน  

ความสามารถพื้นฐาน การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล ( IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สื่อ       
การเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได ้
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    ผลที่คาดว่าจะเกิด  
    1. นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการจัดการศึกษาพิเศษ ด้วยกระบวนการที่ถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ  
    2. นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ

ตรงตามศักยภาพ 
   ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
   1. ร้อยละ 100 มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษาพิเศษได ้ 
   2. ร้อยละ 100 สามารถรวบรวมข้อมูลนักเรียนพิการ การคัดกรอง การประเมินความสามารถ  

พ้ืนฐาน การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล ( IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สื่อการเรียน       
การสอน  การวัดผลและประเมินผล สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้ 

   กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
   1. ครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษาพิเศษได้ 
   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถรวบรวมข้อมูลนักเรียนพิการ การคัดกรอง การประเมิน  

ความสามารถพ้ืนฐาน การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) สื่อ      
การเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้ 
     3. นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
             พื้นที่ดำเนินการ   ห้องประชุมคุรุมุกดา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
          4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

         เริ่มต้นวันที่  พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดวันที่ กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                           : M4 - M5 
             1) กิจกรรม 

 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ  

ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.64) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย..64) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.64) 

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา หลักสูตร
“ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการ  ทางการศึกษา”          
    -ประชุมคณะทำงาน ในการวางแผนการดำเนินงาน 
    -จัดคู่มือและเครื่องมือนิเทศ  

  ✓  

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) เรื่องการ
จัดการศึกษาพิเศษ สำหรับนักเรยีนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
-ประชุมคณะทำงาน ในการวางแผนการดำเนินงาน 
-จัดคู่มือและเครื่องมือนเิทศ 

  ✓  
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กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.64) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย..64) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.64) 

กิจกรรมที่ 3 : การนเิทศสถานศึกษา ครูและบคุลากรทางการศึกษา (พ่ี

เลี้ยงเด็กพิการ) ที่จัดการศึกษาพิเศษ สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการ

จำเป็นพิเศษ 

     -ประชุมคณะทำงานในการวางแผนการดำเนินงาน 

     -สร้างเครื่องมือการนิเทศ แบบบันทึกการนิเทศ ติดตามการ

ปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา(พี่เลี้ยงเด็กพิการ)  

   ✓ 

กิจกรรมที่ 4 การคดัเลือกแนวปฏบิัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practice) การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
   -ประชุมคณะทำงานในการงานแผนการดำเนินงาน 
   -สร้างเครื่องมือการคดัเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practice) 
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
   -การคัดเลือกแนวปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจดัการ
ศึกษาพิเศษเรียนรวม 

   ✓ 

           2) งบประมาณ   จำนวน 10,000 บาท 
 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ (บาท)  
รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา  
-ประชุมคณะทำงาน ในการวางแผนการดำเนินงาน และจัดทำ
คู่มือและเครื่องมือนิเทศ 

- - 5,400 - 5,400 

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (พ่ีเลี้ยงเด็ก
พิการ) เรื่องการจัดการศึกษาพิเศษ สำหรับนักเรียนท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 
   -ประชุมคณะทำงาน ในการวางแผนการดำเนินงาน และจัด
คู่มือและเครื่องมือนิเทศ  

- - 2,700 - 2,700 

กิจกรรมที่ 3 : การนิเทศสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ท่ีจัดการศึกษาพิเศษ สำหรบันักเรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 
     -การนิเทศ แบบบันทึกการนิเทศ ติดตามการปฏิบตัิงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

- - - - - 
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กิจกรรม 
 

งบประมาณ (บาท)  
รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 4 : การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) การจดัการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
   -ประชุมคณะทำงานในการงานแผนการดำเนินงาน สร้าง
เครื่องมือการคดัเลือกแนวปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ (Best Practice) 
การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 
   -การคัดเลือกแนวปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best Practice) การ
จัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 

- - - 1,900 1,900 

รวมทั้งสิ้น (ขอถั่วจ่ายทุกรายการ) - - 8,100 1,900 10,000 
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โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ในสังกัด สพป.มุกดาหาร 
 

ผู้รับผิดชอบ    1) นางสาวอมรรัตน์  กนกตระกูล   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
                   2) นางสาวสจุิตรา  ไตรยวงค์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
กลุ่ม     นโยบายและแผน     โทรศัพท ์  042-611532  ต่อ  15  E-mail : sucitratirywngkh2517@gmail.com   

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                          : M1 
 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
    (1) เป้าหมาย : 2.  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
    (2) ประเด็น :  3. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                         2.2  ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
              (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)  
โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  คือ  การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตาม
บริบทของตนเอง  ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา   เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  โรงเรียนสามารถ
ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของจังหวัด  โรงเรียนมีความ
พร้อมในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  และสุขภาพอนามัย  
ผู ้บริหารมีความพร้อมในการบริหารจัดการและครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  มีอุปกรณ์และ          
สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   (1) เป้าหมายระดับประเด็น : 1. คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล  ทั้งงด้านร่างกาย  
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม  เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21  รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
       (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ)   โครงการ
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  คือ การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของ
ตนเอง  ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  โรงเรียนสามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัด  โรงเรียนมีความพร้อมใน
การพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพอนามัย  ผู้บริหาร
มีความพร้อมในการบริหารจัดการและครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : วัยเรียน/วัยรุ่น  มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21  โดยเฉพาะทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน   ความคิดสร้างสรรค์  การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

mailto:sucitratirywngkh2517@gmail.com
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      (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ)  โครงการการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก  คือ  การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง  ลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา   เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  โรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาแก่
นักเรียนและชุมชนให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัด  โรงเรียนมีความพร้อมในการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม  และสุขภาพอนามัย  ผู้บริหารมีความ
พร้อมในการบริหารจัดการและครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์      
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนด้านการศึกษาด้านการศึกษา 

(1) เป้าหมายรวม :  เด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคนมีความเสมอภาค 
ในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพและคุณภาพ  ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง  เพ่ือยกระดับความสามารถของคนไทยได้
อย่างยั่งยืน 
    (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ การชับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) หมวดที่ 1 การนำองค์การ 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวช้ีวัดที่............... 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                          : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 243 โรง  
3 สาขา  และเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา จำนวน 150 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 
2565) คิดเป็นจำนวนถึงร้อยละ 60.97 ของจำนวนโรงเรียนทั้งหมด ซึ่งจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโน้มสูงขึ้น    
ทุกปี เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรลดลง ความนิยมของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปโรงเรียนในเมือง 
และการย้ายถิ่นตามการประกอบอาชีพของผู้ปกครอง การมีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมาก ทำให้การจัดการศึกษาไม่
สามารถสะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพได้ การบริหารจัดการไม่คุ้มทุน โรงเรียนขนาดเล็กจึงกลายเป็นประเด็นที่
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สำคัญของระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้กำหนด
นโยบาย แนวทาง มาตรการการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนรูปแบบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก อันจะ
นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ และเพ่ิมโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป 

      2) วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กแก่ผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก    
     2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
               3)  เป้าหมาย 

    เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output 
                    1. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จำนวน 150  
โรงเรียน 
                    2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียน 

    เป้าหมายเชิงผลลัพธ์   (Outcome) 
                    1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนขนาดเล็ก มีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                    2. นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่และมีคุณภาพดีขึ้น 

   ผลที่คาดว่าจะเกิด  
   1.จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้รับ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                   2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนขนาดเล็ก  มีความรู้  ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
                   3. นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่ควบรวมได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพดีข้ึน 

  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
                   1. จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ 
   2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
                  3. นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่ควบรวมได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพดีข้ึน 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  : นักเรียน  ครู  ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพในสังกัด   
จำนวน  150 โรงเรียน   
                พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดมุกดาหาร 
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4)  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
          เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 
              1) กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก     
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนนขนาดเล็กโรงเรียนเครือข่าย     
กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตาม การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงานวิชาการ  และการบริหารทั่วไปโรงเรียนขนาดเล็ก 

    

       2) งบประมาณ   จำนวน 10,000 บาท 
 

กิจกรรม 

 

งบประมาณ (บาท)  
รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1:จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
-ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กผ่านระบบโปรแกรม 
Zoom  Meeting  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  คณะกรรมการดำเนินงาน  
จำนวน 10 คน ๆ ละ 30  บาท   
-ค่าอาหารกลางวัน  คณะกรรมการดำเนินงาน   จำนวน 10 
คน ๆ ละ 120  บาท   

  
 
 
 

300 
 

1,200 

   

กิจกรรมที่ 2 : นิเทศ  ติดตาม  การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ  และการบริหาร
ทั่วไปโรงเรียนขนาดเล็กติดตามโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 10 คน x120 บาท x 5 วัน 
-ค่าชดน้ำมันเช้ือเพลิง วันละ 500 บาท จำนวน 5  วัน 

  
 
 

 
 

 
6,000 
2,500 

  
 
 

6,000 
2,500 

รวมท้ังสิ้น (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) - 1,500- 8,500 - 10,000 
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โครงการการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบ 1) นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                2) นางสาวอมรรัตน์  กนกตระกูล  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
                3) นางสาวสุจิตรา  ไตรยวงค์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
               กลุ่ม นโยบายและแผน    โทรศัพท ์042-611532 ต่อ 15 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                          : M1 
 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
    (1) เป้าหมาย : 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    (2) ประเด็น :  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
                         3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 
           (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)  โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ คือ การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงกันในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตาม
บริบทของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โรงเรียนสามารถ
ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทุกพื้นที่ ของจังหวัด โรงเรียนมีความ
พร้อมในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพอนามัย 
ผู้บริหารมีความพร้อมในการบริหารจัดการและครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็น : 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
       (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ)  โครงการ
โรงเรียนคุณภาพ คือ การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงกันในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตาม
บริบทของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โรงเรี ยนสามารถ
ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โรงเรียนมีความ
พร้อมในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพอนามัย 
ผู้บริหารมีความพร้อมในการบริหารจัดการและครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
      (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ) โครงการโรงเรียนคุณภาพ คือ 
การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงกันในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง ลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและ
ชุมชนให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โรงเรียนมีความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน
ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพอนามัย ผู้บริหารมีความพร้อมในการบริหาร
จัดการและครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
    (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัด
กิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน 
โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้ อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนด้านการศึกษาด้านการศึกษา 
    (1) เป้าหมายรวม  
        1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษ 
        2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
    (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
         เป้าหมายรวม  : 1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุกคนมีความเสมอ
ภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู ้ที ่นำไปใช้ได้จริงเพื ่อยกระดับ
ความสามารถของคนไทยได้อย่างยั่งยืน 

 แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ การชับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) หมวดที่ 1 การนำองค์การ 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวช้ีวัดที.่.............. 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                          : M2 – M3 

  1) หลักการและเหตุผล 
                 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ โดย
พัฒนาต่อยอดจากโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่มีความพร้อมในด้านอาคาร สถานที่ ครูผู้สอน รวมถึง
สิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ ซึ่งได้กำหนดจุดเน้น 8 เรื่อง ได้แก่ 1. ความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 2. ระบบประกันคุณภาพ 3. หลักสูตรสมรรถนะ 4. การพัฒนาครู 5. การเรียนการสอน 6. การวัด
และประเมินผล 7. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และ 8. Big Data เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ในสังคมเมือง และชนบท ซึ่งการดำเนินโครงการนี้จะส่งผลให้โรงเรียนหลักมีความพร้อมและเป็นโรงเรียนที่มีปัจจัย
พร้อมในทุกด้าน ได้แก่ ครูครบชั้น ครบวิชา มีห้องเรียนคุณภาพ มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
อาคารสถานที่ที่มีมาตรฐาน และความปลอดภัย พร้อมรองรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
                ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้การ
ขับเคล ื ่อนโครงการโรงเร ียนคุณภาพบรรลุตามว ัตถ ุประสงค์ท ี ่กำหนดไว ้ และเป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเป็นการสร้างความพร้อมให้กับครู ผู้บริหาร และโรงเรียน ในการจัดการศึกษาที ่มี
คุณภาพและมีความปลอดภัยตามบริบทของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพต่อไป 
              2) วัตถุประสงค์ 
    1.เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ  
    2.เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ 
ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียนการสอน 
สร้างคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน  
   3.เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถ
ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน ได้อย่างยั่งยืน  
            3) เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output 
 1.โรงเรียนคุณภาพในสังกัด  จำนวน 16  โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน ลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในด้านการจัดการศึกษา 
 2.โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 43 โรงเรียน ได้รับการดูแลช่วยเหลือเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในด้านการจัดการศึกษา 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 1.นักเรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และเป็นธรรม สามารถลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นชนบทได้  
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 2.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน คลังนวัตกรรม    
การเรียนการสอน  
 3.โรงเรียนคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนได้  

ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 1.นักเรียนเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ลดความ
เหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ที่เน้นการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การลดความเหลื่อมล้ำ 
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเตรียมความ
พร้อมของประชากรให้มีคุณภาพ โดยโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทุกโรง มีจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานในทุกด้าน  
 2.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในทุกด้ าน ทั้งสมรรถนะ 
ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ เกิดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมการบริหาร การจัดการเรียน
การสอน และสร้างคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทศาสตร์ข้อที่ 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เน้นการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง โดยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้  
 3.โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่นๆ รัฐ และโรงเรียน ให้การ
ยอมรับโรงเรียนและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้โรงเรียนเป็นศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม ที่เน้นการพัฒนาที่สนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน กระจายอำนาจและ
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการในระดับท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

   1.จำนวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้นำ มีคุณลักษณะคนไทยยุค 4.0 เก่ง ICT ใช้ได้ 3 ภาษา 
แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ สามารถแลกเปลี่ยนผู้นำนักเรียนระดับนานาชาติ  
   2.จำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่าย 
สมรรถนะและทักษะทางวิชาการ สร้างความพร้อมในห้องเรียน และเป็นแกนนำในการแสดงวิสัยทัศน์  
   3.จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหาร สื่อการเรียนการสอน คลั ง
นวัตกรรมการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ภาคเอกชน และประชาสังคม 
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กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพในสังกัด  จำนวน 16 โรงเรียน   
และโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 43 แห่ง 

พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนเครือข่าย ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษามุกดาหาร 

        4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
       เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 
              1) กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมสร้างการรับรู้และการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียน
คุณภาพสู่สถานศึกษา 

✓    

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนคุณภาพ และ
โรงเรียนเครือข่าย 

 ✓   

       2) งบประมาณ   จำนวน 26,100 บาท 
 

กิจกรรม 

 

งบประมาณ (บาท)  
รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมสร้างการรับรู้และการขับเคลื่อน
นโยบายโรงเรียนคุณภาพสู่สถานศึกษา ให้กับโรงเรียน
คุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย 

     

- ค่าอาหารว่าง (70 คน x 30 บาท x  2 มื้อ) 4,200    4,200 
- ค่าอาหารกลางวัน (70 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 8,400    8,400 
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนเครือข่าย 

     

- ค่าอาหารว่าง (70 คน x 30 บาท)  4,200   4,200 
- ค่าอาหารกลางวัน (70 คน x 120 บาท x 2 มื้อ) 
- รายงาน ติดตาม และประเมินผล 

 8,400 
900 

  8,400 
900 

รวมท้ังสิ้น (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 12,600 13,500 - - 26,100 

 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                      หน้า 75 
 

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ    นายอดิศร   ก้อนคำ    ศึกษานิเทศก์ 
กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  โทรศัพท/์โทรสาร 08 1343 1047     
E-mail : adisorn@mdh.go.th 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                               : M1 
 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น :  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 

      ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย รักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด   ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น :  คนไทยมีการพัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้ 
เต็มศักยภาพและเหมาะสม     
   (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ)   โครงการ 
กองทุนการศึกษา เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งจัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษาขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 
2555 โดยมีพระราชประสงค์สำคัญเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม และเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้เกิดความเท่าเทียมหรือความเสมอ
ภาคกับโรงเรียนในชุมชนเมือง ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้
เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 

(2) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
(3) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนด้านการศึกษาด้านการศึกษา 
    (1) เป้าหมายรวม : 1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
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    (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (2562-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา การศึกษาเพ่ือ

พัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศกึษา 

และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ให้ทันสมัย และทันการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุก

ช่วงวัย โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ. : จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึง
โอกาส ความเสมอภาคและได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำ และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมทั้งบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร : กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ

ประชากรวัยเรียนทุกคน กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21       

กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  

การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ตัวชี้วัด.................................................. 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวช้ีวัดที.่................... 
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่……………………………………………………………………… 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                              : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 

        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ 

กองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 จำนวน 3 โรงเรียน และโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม อีก 3 โรงเรียน โดยทางเขต

พื้นที่ได้เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียน

เครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ ในการยกระดับและ

พัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการกำกับ ติดตาม การขับเคลื่อน
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คุณภาพการศึกษา รวมถึงการจัดทำรายงานผลการขับเคลื ่อนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร  

การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษานั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ 

จะต้องมีแผนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นเสมือนธงแห่งความสำเร็จ ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

และโรงเรียนในโครงการจะต้องมีเป้าหมายและวิธีดำเนินการในแนวทางเดียวกัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้จัดทำแผนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาฉบับนี้ขึ้น 

และได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ในการ

กำกับ ติดตาม ให้คำชี้แนะ ในการดำเนินงานตามแผนของโรงเรียนกองทุนการศึกษาทั้ง 3 โรงเรียน รวมถึง

โรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม อีก 3 โรงเรียน รวม 6 โรงเรียน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนการยกระดับคุณภาพ 

โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้ผู ้ปฏิบัติทั ้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ

สถานศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้มีความมั่นคง สมดังพระราชปณิธานในการ 

“สร้างคนดีให้บ้านเมือง” ต่อไป 

 2) วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการ 

เรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี  21 
    2. เพ่ือให้ครูมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

ในห้องเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
              3. เพ่ือจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมประชากรวัยเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
              4. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
              5. เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
              6. เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและอาชีพ ที่สามารถประยุกต์ใช้ใน 

ชีวิตประจำวันและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
                7. เพ่ือพัฒนาพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
      3) เป้าหมาย 

        เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
              1. ครูมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่ 

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
               2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
   3. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 
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   4. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
       5. ผู้บริหารมีทักษะและสมรรถนะในการบริหาร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม 

                เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
                     1. ครูผู้สอนสามารถการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้ 

           2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น 
        3. ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
        4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน 
        5. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารโดยใช้สมรรถนะ มีทักษะในการบริหารที่มีธรรมาภิบาล  

คุณธรรม  จริยธรรม 
                ผลที่คาดว่าจะเกิด  
                     1. ครูผู้สอนสามารถการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้ 

      2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น 
      3. ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
      4. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยเหลือ 

ครอบครัว ชุมชนได้ 
      5. โรงเรียนมีระบบการบริหารสถานศึกษา โดยการกำกับของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ 
     ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
      1. ร้อยละของครู ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถนะและ 

ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
       2. ร้อยละของผู้บริหาร และครูผู้สอน ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร 

และการจัดการเรียนการสอน 
         3. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และร้อยละของผู้เรียนที่มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น 

       4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะชีวิต หรือทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน 
       5. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
     กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
      กิจกรรมที่ 1 ครแูละบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย 

คุณธรรม จริยธรรม  
      กิจกรรมที่ 2 นักเรียนในในโรงเรียนกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม  

ทั้ง 6 โรงเรียน 
 
     



 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                      หน้า 79 
 

      พื้นที่ดำเนินการ 

      โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรม สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดังนี้ 1) โรงเรียนบ้านกกตูม 2) โรงเรียนบ้านหนองคอง 3) โรงเรียน    
บ้านแก้งนาง 4) โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 5) โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 6) โรงเรียนห้วยตาเปอะ  

       4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
                 เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2565  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                           : M4 - M5 
             1) กิจกรรม 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มี.ค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-ก.ย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ การ
จัดการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สำหรับครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา 

    

กิจกรรมที่ 2 : ค่ายพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาการ                  
คุณธรรม จริยธรรม 

    

 
             2) งบประมาณ   จำนวน  15,000 บาท 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)  
รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบตัิการพัฒนา 
ทักษะการจัดการเรยีนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
สำหรับครูและบุคลากรทางการศกึษา 

  5,000  5,000 

กิจกรรมที่ 2 : ค่ายพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาการ 
คุณธรรม จรยิธรรม 

  10,000  10,000 

รวมท้ังสิ้น  (ขอถั่วจ่ายทุกรายการ) - - 15,000 - 15,000 
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โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ผู้รับผิดชอบ     1)  นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

  2)  นางกิ่งแก้ว   ภูทองเงิน             ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

          3)  นางสาวนิศรา  แสงทอง             ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          

กลุ่ม  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   โทรศัพท์  042-611532  ต่อ 25 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                               : M1 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   (1) เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

    (2) ประเด็น  : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
               (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์) จังหวัดมุกดาหาร  

ถูกกำหนดให้เป็นจังหวัดพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  มุ่งหวังให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่าง

มั่นคงโดยมีทิศทางการพัฒนาการเรียนรู ้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21  ด้วยความสำคัญในการพัฒนา

บุคลากรในจังหวัดมุกดาหารในเขต อำเภอเมือง อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอดอนตาล ที่มีชายแดนติดกับเขต

ประเทศเพื่อนบ้าน และมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติจำนวนมาก  จึงจำเป็นต้อง อบรม  พัฒนา 

บุคลากรดังกล่าว  ให้มีความรู้ความสามารถทันการเปลี่ยนแปลในโลกปัจจุบัน  

แผนระดับท่ี 2   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 

   (1) เป้าหมายระดับประเด็น : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น  มีทักษะที่จำเป็นของ

โลกศตวรรษที่ 21  สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  

มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

                  (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเดน็ของแผนยุทธศาสตร์) จังหวดัมุกดาหาร  

ถูกกำหนดให้เป็นจังหวัดพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  มุ่งหวังให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่าง

มั่นคงโดยมีทิศทางการพัฒนาการเรียนรู ้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21  ด้วยความสำคัญในการพัฒนา

บุคลากรในจังหวัดมุกดาหารในเขต อำเภอเมือง อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอดอนตาล ที่มีชายแดนติดกับเขต

ประเทศเพื่อนบ้าน และมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติจำนวนมาก  จึงจำเป็นต้อง อบรม  พัฒนา 

บุคลากรดังกล่าว  ให้มีความรู้ความสามารถทันการเปลี่ยนแปลในโลกปัจจุบัน  

    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21     

    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้  และ

ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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                 (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเดน็ของแผนยุทธศาสตร์) จังหวดัมุกดาหาร  

ถูกกำหนดให้เป็นจังหวัดพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  มุ่งหวังให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่าง

มั่นคง โดยมีทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยความสำคัญในการพัฒนา

บุคลากรในจังหวัดมุกดาหารในเขต อำเภอเมือง อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอดอนตาล ที่มีชายแดนติดกับเขต

ประเทศเพื่อนบ้าน และมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติจำนวนมาก  จึงจำเป็นต้อง อบรม  พัฒนา 

บุคลากรดังกล่าว  ให้มีความรู้ความสามารถทันการเปลี่ยนแปลในโลกปัจจุบัน  

     (4) แนวทางการพัฒนา : เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม ่

2. แผนการปฏิรูปประเทศ 

    แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

    เรื่องและประเด็นการปฏิรูป :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

    ประเด็นการปฏิรูป :  การปรับหลักสูตร  พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน  และการประเมิน  เพ่ือพัฒนาการ 

แผนระดับ 3  แผนปฏิบัติการ  ตามมติ ครม. (Z) 

(1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570)  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น ของ สพฐ. 

การประเมินสถานะของหน่วยงานภายในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) 

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  ตัวช้ีวัดที่  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                               : M2 – M3 

1) หลักการและเหตุผล  

         ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต 
โดยมีทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยในการขับเคล่ือนท่ีสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติให้ไปสู้เป้าหมาย
การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  และที่สำคัญโครงสร้างประชากรกำลังเปลี่ยนไปสู่สังคมสูงวัย  อัตราการเจริญพันธุ์
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ประชากรกลุ่มวัยต่าง ๆ ปัญหาส่งผลต่อความท้าทายที่จะพัฒนาบุคลากรในชาติการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ  การยกระดับคุณภาพคนในทุกลุ่มและทุกช่วงวัย  เพ่ือให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเก่ง 
มีคุณภาพพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติไปข้างหน้าอย่างมเต็มศักยภาพ  ซึ่งคนไทยในอนาคตต้องมีความพร้อมทั้ง
กาย  ใจ  สติปัญญา  มีศักยภาพดีรอบด้านน  และมีสุขภาวะดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อสังคม  
และผู้อื่น  มีความมัธยัสถ์  อดออม   มีวินัย   รักษาศีลธรรม  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
สามารถใช้ภาษาได้อี  มีทักษะ  การสื่อสารภาษาอังกฤษ  และภาษาที่ 3  รวมทั้งอนุรักษ์ภาษาถิ่น   มีนิสัยรักการ
เรียนรู้  และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีระดบัสูง  
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เป็นนวัตกร  นักคิด  นักพัฒนา  ผู้ประกอบการ  เกษตรกรยุคใหม่   และมีสัมมาอาชีพตามความถนัดของตน  การ
พัฒนาการเรียนรู้  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ  การเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา  มีการออกแบบการเรียนรู้ใหม่   
การเปลี่ยนบทบาทครู  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การ
วางพื้นฐานการเรียนรู ้  โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มและการสร้างระบบการศึกษาเพื ่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ  อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนไทย 

จังหวัดมุกดาหาร ถูกกำหนดให้เป็นจังหวัดพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุ่งหวังให้สามารถต่อยอด
การประกอบอาชีพได้อย่างมั ่นคง   โดยมีทิศทางการพัฒนาการเรียนรู ้เพื ่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21              
ด้วยความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในจังหวัดมุกดาหารในเขต อำเภอเมือง อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอดอนตาล 
ที่มีชายแดนติดกับเขตประเทศเพื่อนบ้าน และมีแหล่งท่องเที ่ยวทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ จำนวนมาก จึง
จำเป็นต้องอบรม   พัฒนาบุคลากรดังกล่าวให้มีความรู้ความสามารถทันการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน  

2) วัตถุประสงค์ 
   พัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เข้าใจ 

และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดมุกดาหาร               

3) เป้าหมาย 
              เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
     1. พัฒนาครู ผู้บริหาร จำนวน 30 คน 
     2. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวน  20  คน     
     3. สร้างหลักสูตรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร จำนวน 1 ชุด        

      เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
    ครู  ผู้บริหาร  ผู้เรียน และบุคลากรใน สพป.มุกดาหาร  มีความเข้าใจ และพัฒนาหลักสูตรหลักสูตร

การศึกษา ตามแผนพัฒนาประเทศเขตเศรษฐกิจกพิเศษชายแดน และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ผลที่คาดว่าจะเกิด 

               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีหลักสูตรการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิศษ ที่เท่าทัน 

การเปลี่ยนแปลงด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ปีการศึกษา 2566   
     ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

     1. ครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

     2.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีบุคลากรที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

     กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์   
     บุคลากรในจังหวัดมุกดาหารในเขตอำเภอเมือง อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอดอนตาล ที่มีชายแดนติด
กับเขตประเทศเพ่ือนบ้าน 
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     พื้นที่ดำเนินการ 

      โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร   อำเภอหว้านใหญ่   และอำเภอดอนตาล 

           4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

               เริ่มต้นวันที่ 1  ตลุาคม  2565  สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2566 

ส่วนที่  3   กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
               1) กิจกรรม 
 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มี.ค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-ก.ย.66) 

ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิศษ 
 - ประชุมวางแผน ร่วมกับคณะวทิยากรจาก หอการคา้จังหวัด 
ท่องเที่ยวจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และคณะศึกษานเิทศก ์  
จำนวนคน 10 คน  
- ประชุมปฏิบัติการพัฒนาด้านการพัฒนาหลักสูตรเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จำนวน 30 คน จำนวน 1 วัน เพื่อศึกษากรอบหลักสตูรการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิศษในหน้าท่ี  
- การวางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะ และ
การจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
ตามบริบทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิศษ จังหวัดมุกดาหาร 
- สร้างเครื่องมือการนิเทศ แบบบนัทึกการนิเทศ ติดตามหลักสตูร
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิศษ 

    

 

        2) งบประมาณ   จำนวน  5,000 บาท 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท)  

รวม ไตรมาส 1 
(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 
(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 
(กค.-กย.66) 

ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิศษ 
-ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน ประชุมคณะทำงาน 10 
คน x 180 บาท 
จัดอบรมพัฒนาพัฒนาบุคลากรด้านหลักสูตรการศึกษา
เขตเศรษฐกิจพิศษ 
-ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 21 คน x 150 บาท 
-จัดพิมพ์ เผยแพร่หลักสูตรการศึกษาในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษมุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1,800 
 
 

3,200 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

รวมท้ังสิ้น  (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) - 5,000 - - - 
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โครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับกลุ่มจังหวัด     
   

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวสิริพรรณ  จึงสุทธิวงษ์        นักวชิาการศึกษาชำนาญการ 
กลุ่ม   ส่งเสริมการจัดการศึกษา    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
โทรศัพท์/โทรสาร  0-896-255-747     E-mail………....................................... 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย : 1. คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น : 3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  
      3.1  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 
                 (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)   
   การพัฒนาประสิทธิภาพนักเรียนและสถานศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกเรียน และ  

สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นการสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีและประพฤติดี ตลอดทั้งสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาดี กระทรวงศึกษาธิการจึงได้สนองพระราชปรารภ โดยการออกระเบียบว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่
นักเรียน  นักศึกษาและสถานศึกษา  เพื่อถือปฏิบัตินับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2506 เป็นต้นมา   
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น : 1.คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล  ทั้งด้านร่างกาย   
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม  เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

            (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ) เพ่ือส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษาให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมีแนวทางการ
พัฒนาการศึกษา และกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการตามเกณฑ์การคัดเลือก และยกย่องเชิดชู ให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน  รู้จักคิดวิเคราะห์   

รักการเรียนรู้  มีสำนำพลเมือง  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  ปรับตัว  สื่อสาร   
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต 

        (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ) เพ่ือส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา และ 
สถานศึกษาให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ   โรงเรียนมีแนวทางการ
พัฒนาการศึกษา และกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการตามเกณฑ์การคัดเลือก และยกย่องเชิดชูให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น 
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(4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21  โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์   

ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน  ความคิดสร้างสรรค์  การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนด้านการศึกษา   

(1) เป้าหมายรวม : (1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
    (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป  : 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนอง        
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคม จุดเน้นด้านคุณภาพ  -ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ

โลกศตวรรษที่ 21  อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี  มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

ความสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ

เป้าประสงค์ท่ี 1 ผู้เรียนทุกช่วงวัย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีทักษะ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คุณลักษณะของผู้เรียน

ในศตวรรษที่ 21 (3R 8C)  มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  มีความสามารถในการพ่ึงตนเอง  เป็นพลเมืองดีของสังคม 

การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) หมวดที.่.........-..... ประเด็น ........-........ 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวช้ีวัดที.่.....-.............. 
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่……-...................................... 

ส่วนที่ 2   สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                     M2 - M3 
             1) หลักการและเหตุผล 

       การพัฒนานักเรียน และสถานศึกษา สู่เกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกนักเรียนและ สถานศึกษา เพ่ือรับ 
รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9 
ได้มีกระแสพระราชดำรัสแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล)เมื่อปีพุทธศักราช 2406 
ว่ากระทรวงศึกษาธิการควรที่จะพิจารณาจัดรางวัลให้แก่นักเรียนนักศึกษา  ที่เรียนดีและประพฤติดี  ตลอดทั้ง
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาดี  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้สนองพระราชปรารภโดยการออกระเบียบว่าด้วยรางวัล
พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อถือปฏิบัตินับตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2406  เป็นต้นมา            
มีความสำคัญต่อนักเรียน และสถานศึกษา ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ  ส่งเสริมให้นักเรียน
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และสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการท่ีหลากหลาย และสร้างผลงานดีเด่นในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และนานาชาติ  
              2) วัตถุประสงค์  
            1. ส่งเสริมนักเรียนและสถานศึกษาให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง 
         2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือก              
     3) เป้าหมาย  
                  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
                   การพัฒนาประสิทธิภาพนักเรียนและสถานศึกษา สู่เกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา 
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถม และ ระดับประถมศึกษา ประเภทนักเรียน 
ระดับประถมศึกษา กลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนในสังกัด  243 แห่ง 
                  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
                   การพัฒนาประสิทธิภาพการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา สู่เกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือก
นักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ มีผลให้มีนักเรียน และ สถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นจากการ
พัฒนาคุณภาพพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านหลักสูตรการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้จนสามารถสร้าง
ชื่อเสียงให้โรงเรียนในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
                  ผลที่คาดว่าจะเกิด   
                    ได้คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเป็นตัวแทนระดับจังหวัดในประเภทสถานศึกษาและประเภท
นักเรียน  ตามขนาดสถานศึกษาขนาดละ 1  แห่ง  คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ 
                  ดัชนีวัดความสำเร็จ   
         นักเรียน และ สถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร มีการพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอน 
อย่างมีคุณภาพภายใต้บริบทของโรงเรียนและเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือก 
          กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับผลประโยชน์   
          การพัฒนาประสิทธิภาพการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา สู่เกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกเพ่ือ 
รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ได้รับผู้คัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดมุกดาหาร ส่งเข้าคัดเลือกใน
ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ณ สำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานการ
คัดเลือก ซึ่งเป็นแข่งขันภายใน 8 จังหวัด คือ จังหวัดมุกดาหาร, นครพนม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม, 
อุบลราชธานี,  ยโสธร และ จังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปี 

       พื้นที่ดำเนนิการ   
       สถานศึกษาที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก จากโรงเรียนในสังกัด 243 แห่ง 

              4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
    เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2565  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 
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ส่วนที่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                           : M4 -M5 
            1) กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาส 1 
(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 
(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 
(กค.-ก.ย.66) 

1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
1.2 ดำเนินการประเมินคดัเลือก 
1.3 นำส่งเอกสารเข้าคัดเลือกระดบักลุ่มจังหวัดที่ 10 ณ  สพป.
มหาสารคาม เขต 3  
1.4 ประชุมกรรมการอำนวยการการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10  
ณ สพป.มหาสารคาม เขต 3  
1.5 ประชุมกรรมการประเมินคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10     
ณ สพป.มหาสารคาม เขต 3   
1.6 ออกติดตามการเตรยีมความพร้อมเข้าคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวดั 
ที่ 10 ณ สถานศึกษาที่สมัครเข้าคดัเลือก เพื่อประชุมวางแผนให้
คำปรึกษาให้คำแนะนำตรวจเอกสาร   ซ้อมใหญ่ในการเตรียมความ
พร้อมเข้าคัดเลือก 
1.7 ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่กรรมการประเมินคดัเลือก 
ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 
1.8 ประชุมกรรมการอำนวยการการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10  
ณ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เพื่อสรุปผลการประเมิน  ระดับกลุม่ 
จังหวัดที่ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2) งบประมาณ   จำนวน 10,000 บาท 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ  
รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-ก.ย.66) 

1. ค่าเบี้ยเลีย้งคณะกรรมการนำสง่เอกสารเข้าคดัเลือก
ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ณ สพป.มหาสารคาม เขต 3 (240 
บาท x 3 คน x 1 วัน) และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (1,300 บาท)     
2. ค่าเบี้ยเลีย้งคณะกรรมการประชุมกรรมการอำนวยการฯ
ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10  ณ สพป.มหาสารคาม เขต 3  

2,020 
 
 

   2,020 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  

รวม ไตรมาส 1 
(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 
(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 
(กค.-ก.ย.66) 

(240 บาท x 4 คนx 1 วัน) และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
(1,300 บาท)  

 3. ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมคณะกรรมการประเมินฯ 
ระดับกลุ่มจังหวัดที่10 ณ สพป.มหาสารคาม เขต 3 
(240 บาท x 4 คน x 1 วัน) และค่านำ้มันเชื้อเพลิง 
(1,300 บาท) 
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการออกติดตามการเตรียม
ความพร้อมเข้าคัดเลือก ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ณ 
สถานศึกษา (240 บาท x 3 คน x 1 วัน) และคา่
น้ำมัน (720 บาท) 
5. ค่าเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการอำนวยการฯระดบั
กลุ่มจังหวัด สรุปผลการคัดเลือก ณ สพป.
มหาสารคาม เขต 3 (240 บาท x 3 คน  x 1 วัน  
และค่านำ้มันเชื้อเพลิง (1,300 บาท)                 

 
2,260 

 
 
 

2,260 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,260 
 
 
 

1,440 
2,020 

 

   
2,260 

 
 
 

2,260 
 
 
 

1,440 
 
 
 

2,020 

รวมทั้งสิ้น  (ขอถั่วจ่ายทุกรายการ) 4,280 5,720 - - 10,000 
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2.  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

     งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จำนวน  788,400 บาท 

     กลยุทธ์ที่ 3    ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

ที ่ โครงการ 

ความสอดคล้องและเชือ่มโยงกับนโยบายสำคัญ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 

ยุท
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1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 4 3 1 10,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

2 น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 3 1 20,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

3 โครงการส่งเสริมโรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waste School)  และโรงเรียนมาตรฐาน

สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (EESD School)ที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

3 พัฒนาคนตลอด     
ช่วงชีวิต 

กศ. 1 3 4 3 18,400 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4 การขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา         
และการวัดผลประเมินผลในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for 
Learning) 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 1 1 1 10,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

5 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ PISA -Style online  Test และการใช้แบบฝึก
ทักษะการแก้ปัญหา ตามแนวทาง PISA  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 3 1 15,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

6 การประเมินความสามารถดา้นการอ่าน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  และการประเมินและ
ยกระดับคณุภาพผูเ้รยีนด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2565 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 4 3 1 10,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

7 พัฒนาครูผูส้อนภาษาอังกฤษ 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 4 3 1 10,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

8 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 3 4 3 1 20,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
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2.  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

     งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา    จำนวน 788,400.-  บาท 

     กลยุทธ์ที่ 3    ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21   (ต่อ) 

ที ่ โครงการ 

ความสอดคล้องและเชือ่มโยงกับนโยบายสำคัญ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 
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9 การเรยีนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่  วิถีอนาคตด้วยการใช้สื่อเดอะไดอารี่บันทึกประวตัิศาสตร์
ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์ ท้ัง 68 ตอน ในโรงเรียนวิถีพุทธ 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 3 1 10,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

10 การพัฒนาการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 4 3 1 10,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

11 การพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ด้วยการวิจัยในช้ันเรียนและสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 3 1 10,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

12 การพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 1 1 1 10,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

13 รักษ์ภาษาไทย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 3 1 5,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

14 การจัดงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 70  ปีการศึกษา 2565 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 4 3 1 400,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

15 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 1 3 230,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
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โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย    

ผู้รับผิดชอบ         1)  นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน              ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                                2)  นายพิทักษ์ชาติ   สุวรรณไตรย์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 0892791375  E-mail :phutong.tata@gmail.com 

ส่วนที่ 1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                : M1 

แผนระดับท่ี 1    แผนยุทธศาสตร์ชาติ  (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

    (1)  เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

    (2)  ประเด็น : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)  
    การดำเนินโครงการดังกล่าว จะส่งผลให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม  

มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน รวมถึงมีระบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย มีระบบฐานข้อมูลที่เอื้อต่อ
การดูแลที่เชื่อมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงาน  และมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีกลไกขับเคลื่อนและบูรณาการ
การทำงานระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยและวางแผนบริหารจัดการนโยบายได้ให้มีประสิทธิภาพ 
แผนระดับท่ี 2   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ  (Y) 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(1) เป้านหมายระดับประเด็น : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย  

สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
      (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ)   การ
ดำเนินโครงการดังกล่าว จะส่งผลให้ เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและจัดการศึกษาอย่าง เหมาะสม มีคุณภาพ 
ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน รวมถึงมีระบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย มีระบบฐานข้อมูลที่เอ้ือต่อการดูแลที่
เชื่อมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงาน และมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีกลไกขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงาน
ระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
ในการวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยและวางแผนบริหารจัดการนโยบายได้ให้มีประสิทธิภาพ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  : เดก็เกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวยั สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 

                   ( อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ) การดำเนินโครงการดังกล่าว      
จะส่งผลให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน รวมถึงมี
ระบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย มีระบบฐานข้อมูลที่เอ้ือต่อการดูแลที่เชื่อมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงาน และ
มีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีกลไกขับเคลื่อนและบูรณาการการทํางานระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
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   (4)  แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และ  
คุณลักษณะที่ดี ที่สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจํา ทักษะการ 
ควบคุมอารมณ์  ทักษะการวางแผนและการจัดระบบทักษะการรู้จักประเมินตนเอง  ควบคู่กับการยกระดับบุคลากร 
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ  ตลอดจน  ผลักดันให้ 
มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่  
ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มี  
พัฒนาการอย่างรอบด้าน 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนด้านการศึกษา 
    (1)  เป้าหมายรวม  : ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
    (2)  เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
  2.1 การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา ร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
 2.2  การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
แผนระดับ 3   แผนปฏิบัติการ  ตามมติ ครม.  (Z) 
    (1)  แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    (2)  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
 8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหได้รับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย      
อารมณ  สังคมและสติปัญญาใหสมกับวัย เพื ่อเป็นการขับเคลื ่อนแผนบูรณาการ การพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562  สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวของนำไปเป็น  
กรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ. : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
นโยบายด้านโอกาส สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางรางกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ สังคม และสติปัญญา ใหสมกับวัย 
ความสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร. 
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
เป้าประสงค์ที่ : 1. ผู้เรียนทุกชวงวัย  เป็นบุคคลแหงการเรียนรู มีทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค มีสุขภาวะที่เหมาะสม 
ตามวัย มีความสามารถในการพึ่งตนเอง  เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ตัวชี้วัดที่ 6.4………….-………………. 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
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ส่วนที่ 2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 

        ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย  

ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดให้มีการดูแล การพัฒนา และการจัดการเรียนรู้ให้เด็กทุกคนมีพัฒนาการที่ดี รอบด้าน 

ทั้งทางร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกับวัย มีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด

ชีวิต สอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล อีกท้ังสร้างคุณลักษณะให้เด็กมีอุปนิสัยใฝ่ดี  มีคุณธรรม 

มีวินัย   ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ ตามพระราชบัญญัติ

ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.

2562 ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพเด็กในช่วงปฐมวัย 

ซึ่งถือเป็นระยะที่สำคัญของการวางรากฐานการพัฒนาคน เนื่องจากเป็นช่วงที่สมองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงมี

ความเหมาะสมในการพัฒนาทักษะทางสมองอันจะเกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิด การกำกับตนเอง อีกทั้งการ

จัดการศึกษาปฐมวัยจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา บุ คลากรที ่เกี ่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย              

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษาไทย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างสมวัยและสมดุล ตาม 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  

        2. เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย 

        3. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย 

3) เป้าหมาย 
                 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
                  1. ร้อยละ 88 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในแต่ละด้าน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์

จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี  

        2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย 

        3. รอ้ยละ 100 สถานศึกษาประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   1. สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิผล 

   2. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
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        ผลที่คาดว่าจะเกิด  
                  1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

                  2. ครูปฐมวัยในสังกัดทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยที่ถูกต้อง 

และสามารถนำสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ 
 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
   เชิงปริมาณ 
   1. เด็กปฐมวัยร้อยละ 88 มีพัฒนาการในแต่ละด้าน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 

จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี  

                    2. บุคลากรร้อยละ 80 มีความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย 

                   3. สถานศึกษา จำนวน 243 แห่ง ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

     เชิงคุณภาพ 
                  1. สถานศึกษาในสังกัดจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิผล  

                  2. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอยู่ในระดับดี ขึ้นไป 

   กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  1. เด็กปฐมวัย  

        2. บุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ 
   พื้นที่ดำเนินการ 
   โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

4)   ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
             เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 

ส่วนที่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
                1) กิจกรรม 

 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ  

  ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 

    

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาครูเพื่อเสรมิสร้างทักษะการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู ้
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         2)  งบประมาณ    จำนวน 10,000  บาท 

 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ   

รวม   ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ด้วยระบบออนไลน ์

   -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(20 คน x 1 ครั้ง x 180 บาท = 3,600  บาท 

-คณะกรรมการออกติดตามสุม่การประเมินพัฒนาการ  

 -ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบีย้เลี้ยง 

ประชุมวิเคราะหผ์ล สรุปและจดัทำรายงาน 

  -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(20 คน x 1 ครั้ง x 180  บาท = 3,600 บาท 

  -ค่าถ่ายเอกสาร วัสดุอุปกรณ ์

  

 

 

 

 

3,600 

 

 

 

2,800 

3,600 

 

  10,000 

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ 

     

รวมท้ังสิ้น  (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) - 10,000 - - 10,000 
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โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ    

ผู้รับผิดชอบ         นางสาวนิศรา  แสงทอง        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่ม    นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   โทรศัพท/์โทรสาร 08 6850 1232   
E-mail : puey001@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                               : M1 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 

           (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของยุทธศาสตร์)   เพ่ือพัฒนา 
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา            
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย  รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ 
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น : คนไทยมีการพัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เต็ม 
ศักยภาพและเหมาะสม     

           (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของยุทธศาสตร์)   เพ่ือพัฒนา 
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา            
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด  ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ 
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
     (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
           (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของยุทธศาสตร์)  เพ่ือพัฒนา 

คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา            
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม 
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โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย  รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด  ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ 
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

(4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนด้านการศึกษาด้านการศึกษา 
    (1) เป้าหมายรวม : 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
    (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศกึษา 
และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ให้ทันสมัย และทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุก
ช่วงวัย โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ. : จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้เข้าถึง
โอกาส ความเสมอภาคและได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำ และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มี สมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร. กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ

ประชากรวัยเรียนทุกคน กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21       

กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  

การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ตัวชี้วัดที่............................................. 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวช้ีวัดที.่..................... 
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่………………………………………………………………..…… 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                               : M2 – M3 

   1) หลักการและเหตุผล 
                  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริ       
สมบูรณอดุยเดช  สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ในหลวงรัชกาลที่ 10)         
ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร       
(ในหลวงรัชกาลที่ 9) เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง คือ การสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง จึงทรงมี        
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาพื้นฐานแก่ผู้เรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง      
2. การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 3. การมีงานทำ – มีอาชีพ และ 4. การเป็นพลเมืองดี 
         กระทรวงศึกษาธิการได้มีการกำหนดนโยบาย ที่ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และได้กำหนด
นโยบายที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดย
จัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มี
ความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองงความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรยีนมี
ความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม รู้จักแยกแยะสิ่งผิด-ชอบ/
ชั่ว-ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม รู้จักปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว รวมทั้งนโยบายด้านการพัฒนาทักษะทางอาชีพ โดย
ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่
เหมาะสม จนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงจัดทำโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน มีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่งคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพและเป็นพลเมืองดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
               2)  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อ 
บ้านเมือง และเป็นพลเมืองดี 

          2. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่งคง มีงานทำ มีอาชีพ
ทีส่ามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

           3. เพื่อนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ            
ในสถานศึกษาในสังกัด 

          4. เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                      หน้า 99 
 

      3)  เป้าหมาย 

                     เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
           1. ผู ้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีพื ้นฐานชีวิตที ่มั ่งคง มีงานทำ มีอาชีพที ่สามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ผ่านกิจกรรมน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 

           2. โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่
การปฏิบัติ ในสถานศึกษาในสังกัด 

          3. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

                    เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
            1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดี และ 

เป็นบบอย่างที่ดี 
           2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและมีพ้ืนฐานอาชีพ ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถดำรงชีวิต 

            3. สถานศึกษาสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
           4. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

                    ผลที่คาดว่าจะเกิด  
                     1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร น้อมนำพระบรมราโชบาย   
ด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
                      2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เจตคติที่ดี มีจิตสำนึกที่ดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ทั้ง 4 ด้าน 
                      3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรกทางการศึกษามีคสามรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี สามารถสร้างจิตสำนึก      
และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 
                       4. สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินกิจกรรมน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
                     ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
                      1. ร้อยละ 80 ของ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และเป็นพลเมืองดี จากกิจกรรมน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
                        2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
                          3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 
สู่การปฏิบัติ 
                          4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการอบรมพัฒนาทักษะชีวิต หรือทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับ
บริบทของชุมชน 
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                       กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ :  ผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน 
                        พื้นที่ดำเนินการ : สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                    4)  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

                    เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2565  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 
1) กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 :  อบรมเชิงปฏิบัติการ น้อมนำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ (กิจกรรมวิถี
คนดี เสริมสร้างคุณธรรมนำชีวิต ส่งเสริมทักษะอาชีพ จิตอาสา
ด้วยหัวใจ สู่การปฏิบัติ)  

    

กิจกรรมที่ 2 : การขับเคลื่อนกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

    

กิจกรรมที่ 3 :  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอวิธีปฏิบัติที่       
เป็นเลิศ (Best Practice) 

    

2) งบประมาณ    จำนวน  20,000 บาท  
 

กิจกรรม 

 

งบประมาณ (บาท)  
รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการ น้อมนำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู ่การปฏิบัติ(กิจกรรม     
วิถีคนดี เสริมสร้างคุณธรรมนำชีวิต ส่งเสริมทักษะอาชีพ     
จิตอาสาด้วยหัวใจ สู่การปฏิบัติ) 
-ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 55 คน x 
120 บาท x 1 วัน  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 900 

   
 
 
 
 

6,600 
900 

 7,500 

กิจกรรมที่ 2 :  การขับเคลื่อนกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 38 คน x 
120 บาท x 1 วัน  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 440 บาท 

   
 
 

4,560 
       440 

 
 
 
 
 
 

5,000 
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กิจกรรม 

 

งบประมาณ (บาท)  
รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 3 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอวิธีปฏิบัติ     
ที่เป็นเลิศ  (Best Practice) 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการ 10 คน x 120 บาท x 1 วัน เป็นเงิน 
1,200 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 40 
คน x 120 บาท x 1 วัน เป็นเงิน 4,800 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,500 บาท 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1,200 
 

4,800 
1,500 

7,500 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น  (ขอถั่วจ่ายทุกรายการ) - - 12,500 7,500 20,000 
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โครงการส่งเสริมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste School)   และโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  (EESD  School)   เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

ผู้รับผิดชอบ         นางสาวกิง่ปวีณ์    ทิวาพัฒน์        นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
กลุ่ม    ส่งเสริมการจัดการศึกษา      โทรศัพท/์โทรสาร   08 6850 1232     E-mail : puey001@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                               : M1 
 

แผนระดับท่ี 1   แผนยุทธศาสตร์ชาติ  (Z) 

1.ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   (1) เป้าหมาย : สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดชีวิต 

   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)  สร้างความ

ตระหนักในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของครู นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดและชุมชน และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้

เด็กและเยาวชนได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมใน

สถานศึกษาและชุมชน เป็นโรงเรียนที่น่าอยู่ น่าดู น่าชมและน่าเรียน  

แผนระดับท่ี 2   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 

1.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    ประเด็นที่ 11   การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

  (1)  เป้าหมายระดับประเด็น : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 

สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

   (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็นไทย ดำรงชีวิตแบบ 

พอเพียงมากข้ึน 

(อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ)  สร้างความตระหนักในการสร้าง 

คุณภาพชีวิตที่ดีของครู นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดและชุมชน และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้

ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชน 

เป็นโรงเรียนที่น่าอยู่ น่าดู น่าชมและน่าเรียน  

    (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะของประชากรให้

สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเองและการมี

ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการ และสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 
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2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 

    แผนด้านการศึกษา 

(1) เป้าหมายรวม  : ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

(2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

3. แผนระดับ 3   แผนปฏิบัติการ  ตามมติ ครม. (Z) 

    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ : ……………………………………………………............  

ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ.  : ……………………………………………………………………................. 

การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) : ตัวชี้วัดที่...................................... 

การประเมนตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) : ตัวช้ีวัดที.่........... 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                               : M2 – M3 

1) หลักการและเหตุผล 

         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของครู นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดและชุมชน และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนัก

เห็นถึงความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อให้

โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่น่าอยู่ น่าดู น่าชมและน่าเรียน และเพ่ือให้ได้โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็น

ระบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในสถานศึกษาและชุมชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้

จัดทำโครงการ ส่งเสริมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (EESD School) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขึ้น 

   2) วัตถุประสงค์ 

         1. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม  

             2. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเป็นโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน (EESD School) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  

         3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษาในสังกัดได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมโดยใช้ผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมี       

ส่วนร่วมของครูอาจารย์ นักเรียน และชุมชน  
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          4. เพ่ือได้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (EESD School) ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             3)  เป้าหมาย 

                  เป้าหมายเชิงผลผลิต(Output)     

                  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารทั้งหมด 243 แห่ง 

               เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

          ได้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) และโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (EESD School) ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                  ผลที่คาดว่าจะเกิด 

          1. โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดมีความสะอาดน่าอยู่ น่าเรียน และน่าเชื่อถือ  

          2. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน มีจิตสำนึกในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และการ

อนุรักษ์ธรรมชาติ  

          3. มีโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่สามารถเป็น

แบบอย่างที่ดีได้ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

                 4. มีโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (EESD School) ที่สามารถเป็น

แบบอย่างที่ดีในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  

                  1.โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

              2. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเป็นโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD 

School)  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  

          3. สถานศึกษาในสังกัดมีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครูอาจารย์ นักเรียน และชุมชน  

               กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  

          นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

               พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารทุกแห่ง 

             4)  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

               เริ่มต้นวันที่  1  พฤศจิกายน  2565   สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2566 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 
1) กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 :  อบรมให้ความรู้โรงเรียนปลอดขยะ  ( Zero  
Waste  School)  และโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

    

กิจกรรมที่ 2 : คัดเลือกต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ (Zero   
waste  School)  และโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา
เพ ื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน  (EESD School)  สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

    

2) งบประมาณ    จำนวน  18,400 บาท  
 

กิจกรรม 

 

งบประมาณ (บาท)  
รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : อบรมให้ความรู้โรงเรียนปลอดขยะ             
( Zero  Waste  School)  และโรงเรียนมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (110 คน x 30 บาท) 

- ค่าอาหารเที่ยง (110 คน x 100 บาท)  

- ค่าวิทยากร (2 คน x 600 บาท x 4 ชม.)         

  
 
 

3,300 
11,000 
2,400 

   

กิจกรรมที่ 2 :  คัดเลือกต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ (Zero   
waste  School)  และโรงเร ียนมาตรฐานสิ ่งแวดล้อม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  (EESD School)  สามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
-ค่าเบี้ยเลีย้งคณะกรรมการ (5 คน x 120 บาท x 2 วัน 

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (วันละ 300 บาท x 2 วัน)  

   
 
 
 

1,200 
500 

  

รวมท้ังสิ้น   (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) - 16,700 1,700 - 18,400 
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โครงการการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 

ผู้รับผิดชอบ    นายชยา ภาคภูมิ  ศึกษานิเทศก์ 
กลุ่ม   นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   โทรศัพท์/โทรสาร  081-700-9993    
E-mail:  chayapakpoom@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                               : M1 
 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น  :  การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
                   3.4  การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์) ตามพระราช 

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 4 กำหนดให้หน่วยงาน ต้นสังกัด มีหน้าที่ในการส่งเสริมและ
กำกับดูแล ตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง จึงมีนโยบายขับเคลื่อนการนำผลการประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน (RT) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กำหนดแนวทางการขับเคลื ่อนการนำผลการ
ประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการนำผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาครูผู้สอนในด้าน
การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) การกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาในด้านการขับเคลื่อนการนำผลไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผล
ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) และการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการนำผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Best 
Practice)  
  ในการนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงจัดทำโครงการการขับเคลื่อนการ
นำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
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แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น : การพัฒนาคนไทยให้มีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่ 
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาระ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นั้น  พื้นฐาน
สำคัญในการมีส่วนพัฒนา คือ การพัฒนาขีดความสามารถของครูผู้สอนภาษาไทยให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
สามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและเหมาะสมตามระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อเป็นพื้นฐานส่ง
ต่อไปยังการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้เป็นผู้ที่พร้อมเรียนรู้ มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ต่อไป 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย :  คนไทยให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็น 

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาระ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
   (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
  1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
  2) เปลี่ยนบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
    (1) เป้าหมายรวม :  1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
           2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
           3) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการ
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างธรรมาภิบาล 
    (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570)  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ...................................................................................... 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ........................................................................................................  
ความสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ตัวชี้วัดที่.............................................. 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวช้ีวัดที.่................... 
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่…………………………………………………………………… 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                              : M2 – M3 
   1)  หลักการและเหตุผล  

         ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 4 กำหนดให้หน่วยงาน ต้นสังกัด  

มีหน้าที่ในการส่งเสริมและกำกับดูแล ตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งเป็นการ

ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง จึงมีนโยบายขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน

ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) และการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    

         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน 

ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้  การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการนำผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาครูผู้สอนในด้านการ

วัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) การกำกับ ติดตาม

การดำเนินงานของสถานศึกษาในด้านการขับเคลื่อนการนำผลไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและ

ประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) และการคัดเลือกสถานศึกษาที่มี

การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัด

และประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(Best Practice)  

         ในการนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงจัดทำโครงการการขับเคลื่อนการ 

นำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

   2) วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาครูผู้สอนในด้านการวัดและประเมนิผล
ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 

        2. เพ่ือกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษาในการดำเนินงานการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน  
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 

        3. เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ไปใช้ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for 
Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Best Practice) 
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             3) เป้าหมาย 
        เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
         โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน ๒๔๓ โรงเรียน ได้รับ
การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาครูผู้สอนในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 
        เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
         โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สามารถนำผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาครูผู้สอนในด้านการ
วัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ได ้
        ผลที่คาดว่าจะเกิด  
        ครูมีความรู้ความเข้าใจในการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาครูผู้สอนในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 
        ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
                  เชิงปริมาณ 
        1. ครูมคีวามรู้ความเข้าใจในการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาครูผู้สอนในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 
        2. รายงานผลโครงการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา และ
การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 
                 เชิงคุณภาพ 
        1. ครูมคีวามรู้ความเข้าใจในการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาครูผู้สอนในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 
        2. รายงานผลโครงการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา และ
การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 
    กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
                 1. ครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 50 คน 

        2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 
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        พื้นที่ดำเนินการ  :   จังหวัดมุกดาหาร 
   4)  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

             เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม   2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                           : M4 - M5 
              1) กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย..66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมวิทยากรแกนนำระดับ สพท.     
กิจกรรมที่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการการนำผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน    (O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และการพัฒนาครูผู้สอนในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 

    

กิจกรรมที ่ 3 : นิเทศ ติดตาม การนำผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และการพัฒนาครูผู้สอนในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ้ของผู ้เร ียน (Assessment for Learning) โรงเร ียน
กลุ่มเป้าหมาย 

    

กิจกรรมที ่  4 : คัดเลือกสถานศึกษาที ่ม ีการนำผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อการเรียนรู ้ของ
ผู ้เร ียน (Assessment for Learning) ได้อย่างมีประสิทธ ิภาพ (Best 
Practice) 

    

กิจกรรมที่ 5 : รายงานผลโครงการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้
วางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 

    

 
 
 
 
 

       2) งบประมาณ   จำนวน 10,000 บาท  
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กิจกรรม 

 

งบประมาณ (บาท)  
รวม ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมวิทยากรแกนนำระดับ สพท. -    - 
กิจกรรมที่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการการนำผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) 
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา และการพัฒนา
ครูผูส้อนในด้านการวดัและประเมนิผลในช้ันเรยีน เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for 
Learning)     
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะทำงาน 
จำนวน 5 คน คนละ 180 บาท  
 - ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมอบรม 
จำนวน 50 คน คนละ 180 บาท  

 9,900    9,900  

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตาม การนำผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา
ครูผู้สอนในด้านการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน เพื่อ
พ ัฒนาการเร ียนร ู ้ ของผ ู ้ เ ร ี ยน (Assessment for 
Learning) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

     

กิจกรรมที่ 4 : คัดเลือกสถานศึกษาที่มีการนำผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและ
ประเมินผลในชั ้นเรียน เพื ่อการเรียนรู ้ของผู ้เรียน
(Assessment for Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Best Practice) 

     

กิจกรรมที่ 5 : รายงานผลโครงการขับเคลื่อนการนำ
ผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา 
และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) 

   100 
 

100 
 

รวมท้ังสิ้น (ขอถั่วจ่ายทุกรายการ) - 9,900 - 100 10,000 

 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                      หน้า 112 
 

โครงการการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ PISA-Style Online Testing และการใช้แบบฝึกทักษะ
การแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ผู้รับผิดชอบ     นายชยา ภาคภูมิ      ศึกษานิเทศก์ 
กลุ่ม   นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา     โทรศัพท์/โทรสาร  081-700-9993    

E-mail:  chayapakpoom@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                               : M1 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น  :  การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
                   3.4  การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์) โปรแกรม 

ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ริเริ ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organization for Economic Co-Operation and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมิน
คุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพหรือความสามารถ
พื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียน
เกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ปัจจุบันนี้มีประเทศจากท่ัว
โลกเข้าร่วม PISA มากกว่า 80 ประเทศ 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการนำความรู้จากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล สู่การเตรียม

ความพร้อมให้เยาวชนในการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงตามแนวทางการประเมิน PISA ให้กับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ PISA สพฐ. จึงมีเป้าหมายพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจประเด็นท้าทายที่นานาชาติให้

ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเยาวชนโลก อาทิ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์เพ่ือ

การตัดสินใจ และการอ่านในโลกดิจิทัล เป็นต้น ให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษา กระบวนการพัฒนา

สมรรถนะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนให้กับครูผู้สอนได้ 

  ในการนี ้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงจัดทำโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ PISA-Style Online Testing และการใช้แบบฝึกทักษะการ

แก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน PISA ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื ่อทำความเข้ าใจคู ่มือการ

ดำเนินงานการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการยกระดับความเป็นเลิศ

ด้านสมรรถนะความฉลาดรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
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แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน  มีทักษะที่จำเป็นของ 
โลกศตวรรษท่ี 21  สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว  สื่อสาร  และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

   (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ)  การพัฒนา 
คนไทยให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาระ และทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้นั ้น  พื้นฐานสำคัญในการมีส่วนพัฒนา คือ การพัฒนาขีด
ความสามารถของครูผู้สอนภาษาไทยให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
และเหมาะสมตามระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อเป็นพื้นฐานส่งต่อไปยังการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้
เป็นผู้ที่พร้อมเรียนรู้ มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  : คนไทยให้มีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็น 

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาระ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
   (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
  1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
  2) เปลี่ยนบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
    (1) เป้าหมายรวม :  1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
           2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
          3) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการ
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างธรรมาภิบาล 
    (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (2562-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ.................................................................................. 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ..................................................................................................... 
ความสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ตัวชี้วัดที่.............................................. 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวช้ีวัดที.่....................... 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                            : M2 – M3 
              1) หลักการและเหตุผล 

โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ริเริ่มโดยองค์การเพ่ือความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจ 
และการพัฒนา (Organization for Economic Co-Operation and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพหรือ
ความสามารถพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของ
นักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ปัจจุบันนี้มีประเทศ
จากทั่วโลกเข้าร่วม PISA มากกว่า 80 ประเทศ 

          ดังนั้น  เพ่ือเป็นการนำความรู้จากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลสู่การเตรยีม 

ความพร้อมให้เยาวชนในการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงตามแนวทางการประเมิน PISA ให้กับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์ PISA สพฐ. จึงมีเป้าหมายพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจประเด็นท้าทายที่นานาชาติให้

ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเยาวชนโลก อาทิ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์เพ่ือ

การตัดสินใจ และการอ่านในโลกดิจิทัล เป็นต้น ให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษา กระบวนการพัฒนา

สมรรถนะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนให้กับครูผู้สอนได้ 

           ในการนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ PISA-Style Online Testing และการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา 

ตามแนวทางการประเมิน PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อทำความเข้าใจคู่มือการดำเนินงานการ

ขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการยกระดับความเป็นเลิศด้าน

สมรรถนะความฉลาดรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

               2) วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบบ PISA-Style Online Testing สำหรับครูผู้สอน 
          2. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน  

PISA สำหรับครูผู้สอน 
           3. เพื่อนิเทศ ติดตาม การใช้ระบบ PISA-Style Online Testing และการใช้แบบฝึกทักษะการ 

แก้ปัญหา  ตามแนวทางการประเมิน PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
               3)  เป้าหมาย 
           เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

    ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 56 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบบ 
PISA-Style Online Testing และการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน PISA ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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          เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถเข้าทดสอบผ่านระบบ PISA-Style Online Testing และ

การใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือนำ
ข้อมูลไปใช้ในการกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 

          ผลที่คาดว่าจะเกิด  
          1. ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบบ PISA-Style 
Online Testing และการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน PISA ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและนำไปขยายผลสู่ระดับโรงเรียนและนักเรียน 
          2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้ความเข้าใจในระบบ PISA-Style Online Testing 
และการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
          ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

    เชิงปริมาณ 
    1. ครูมีความรู้ความเข้าใจในระบบ PISA-Style Online Testing และการใช้แบบฝึกทักษะการ

แก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 2. รายงานผลการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบบ PISA-Style Online Testing และการใช้

แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
                     เชิงคุณภาพ 
  1. ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบบ PISA-Style 
Online Testing และการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน PISA ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและนำไปขยายผลสู่ระดับโรงเรียนและนักเรียน 
  2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้ความเข้าใจในระบบ PISA-Style Online 
Testing และการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

         กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
                    1. ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

           2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 
          พื้นที่ดำเนินการ  :  จังหวัดมุกดาหาร 
          ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

               เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม   2565   สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน   2566 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
                1) กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย..66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมวิทยากรแกนนำระดับ สพท.     
กิจกรรมที่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ PISA-Style Online 
Testing และการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน 
PISA ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

    

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตาม การใช้ระบบ PISA-Style Online Testing 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

    

กิจกรรมที่ 4 : รายงานผลการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบบ PISA-
Style Online Testing สำหรับครูผู้สอน 

    

       2) งบประมาณ   จำนวน 15,000 บาท     

 
กิจกรรม 

 

งบประมาณ (บาท)  
รวม ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมวิทยากรแกนนำระดับ สพท.      
กิจกรรมที่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ PISA-
Style Online Testing และการใช ้แบบฝ ึกท ักษะการ
แก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมิน PISA ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะทำงาน จำนวน 
5 คน คนละ 180 บาท รวม 900 บาท 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมอบรม 
จำนวน 56 คน คนละ 180 บาท  
- ค่าวิทยากร จำนวน 1 คน จำนวน 6 ช่ัวโมงๆละ 
600 บาท  

  14,580   14,580  

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตาม การใช้ระบบ PISA-Style Online 
Testing ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

   - - 

กิจกรรมที่ 4 : รายงานผลการพัฒนาความรู้ความเข้าใจใน
ระบบ PISA-Style Online Testing สำหรับครูผู้สอน 

   420 
 

420 
 

รวมท้ังสิ้น  (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) - - 14,580 420 15,000 
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โครงการการประเมินและยกระดับความสามารถด้านการอ่าน (RT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และการประเมิน
และยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์  (NT) ชั้นประถมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 3   
ปีการศึกษา  2565 

ผู้รับผิดชอบ     นางทองพูล   งามขำ    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  โทรศัพท์/โทรสาร  042-611532   E-mail : ..................    

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                               : M1 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z)  
1. ยุทธศาสตร์ที่ 3  : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    (1) เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

          3.4  การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

                       (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร)์  การประเมิน

คุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่สามารถสะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียนตาม

กรอบคุณลักษณะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วยความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถ

ด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งความสามารถทั้งสองด้านเป็นความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ

เป็นความสามารถพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยเรียนความสามารถด้าน

ภาษาไทยจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ดังนั้น ผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพ

ผู้เรียนจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญสำหรับครูผู้สอนและผู้ปกครองที่จะกำหนดแนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับ   

วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่สมบูรณ์ 

แผนระดับท่ี 2   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 

(1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

     (1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

           เป้าหมายระดับประเด็น :  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็น

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล

เพ่ิมข้ึน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

                   (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ)   การพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบการวัดและประเมินผล  มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ หลักสูตรคือมวล

ประสบการณ์หรือเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และตรวจสอบ
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สัมฤทธิ์ผลของการจัดการเรียน      การสอน โดยกระบวนการวัดและประเมินผลเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    

(O-NET/NT/RT) การทดสอบ LAS ให้มีผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2565 สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2564 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(3) เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  และทักษะที่ 

จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

       (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ)   โครงการประเมินคุณภาพ

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) เป็นการทดสอบคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของคนไทยในช่วงวัยเรียน          

ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์  ดังนั้น ผลการทดสอบ NT จึงสามารถ

สะท้อนทักษะและความสามารถของคนไทยในศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าเป็นทักษะการอ่าน ทักษะการคิดวิเคราะห์  

ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงเหตุผล และความสามารถในการสื่อสาร  นอกจากนี้ความสามารถด้านภาษาคำนวณ 

และความสามารถด้านการคำนวณจึงถือเป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้ สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และการ

ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีนิสัยใฝ่อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอีกด้วย 

(4) แนวทางการพัฒนา : จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น   

มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนทุกระดับที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศในด้านความพร้อมของโครงสร้าง

พ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จำนวนครูที่ครบชั้น     

2. แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

     เรื่องและประเด็นการปฏิรูป :  
     1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ การศึกษา

แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง  
    2. ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นกลไกสำคัญต่อการบริหารและจัด

การศึกษาที่มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ (ร่าง) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
   3. คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ตามความต้องการผ่านการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นคนไทยที่มีศักยภาพ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะได้ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

   4. การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และสามารถแข่งขันได้ 

     5. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในระดับสูง เพ่ือการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ใน (ร่าง) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. .. 
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แผนระดับท่ี 3   แผนปฏิบัติการ  ตามมติ ครม. (Z) 
    (1)  แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566 -2570)  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    (2)  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ.................................................................................. 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ..................................................................................................... 
ความสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ตัวชี้วัดที่.............................................. 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวช้ีวัดที.่....................... 

ส่วนที่ 2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                   : M2-M3 

             1)  หลักการและเหตุผล 

                  ระบบการศึกษาต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริง แนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่ง

อนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ที่มุ่งนันทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3Rs 4Cs ซึ่งมีองค์ประกอบ 

ดังนี้ 3Rs ได้แก่  การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4Cs ได้แก่ การคิด

วิเคราะห์ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการร่วมมือ 

(Collaboration) โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับการศึกษา  ขั้นพื้นฐานจะต้องมีทักษะอ่ืนอีกหลายด้าน  เช่น  ทักษะการ

สื่อสาร  และทักษะการคิดคำนวณ  เป็นต้น เพ่ือให้อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี   

    กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบายและจุดเน้น เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล  เรื่องการเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 ในระดับประถมศกึษา   

มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถด้านการ

อ่านของผู้เรียน ถือเป็นความสามารถพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้เรียนในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตาม

หลักสูตร และการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้เรียน ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงให้ความสำคัญกับความสามารถด้านการอ่าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ต้องอ่านออก เขียนได้ ในปัจจุบันท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.อัมพร พินะสา) ได้มอบ

นโยบายสำคัญให้แก่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษามุ่งเน้นพัฒนาให้ผู ้เรียนในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน "อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น" พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์  รวมถึงการคิดวิเคราะห์  เพื่อให้แก้ปัญหาได้ 

  ดังนั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงจัดทำโครงการประเมินและ

ยกระดับความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินและยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้าน

ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 
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            2) วัตถุประสงค์ 

      1. เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ 

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และท้ังในเรื่องการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง 

     2. เพ่ือให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทราบถึงความสามารถในการอ่านออกเสียงและอ่าน 

รู้เรื่องของตนเองรวมทั้งครูผู้สอนในระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 มีข้อมูลจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับความสามารถ

ในการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องของผู้เรียนแต่ละคน 

     3. เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

      4. เพ่ือให้ครูผู้สอน ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ มีสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถด้านการอ่านและด้าน 

คณิตศาสตร์ ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน 

            3) เป้าหมาย 

       เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

     1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  243  โรง  162  สนามสอบ  จำนวนนักเรียน 3,240 คน  
ได้รับการประเมินความสามารถด้านการอ่านพร้อมกันทั้งจังหวัดในวันที่  20  กุมภาพันธ์  2566   
     2. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงในสังกัดจำนวน  246  โรง  จำนวน 3,637 คน 129 สนามสอบ 
ได้รับการประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์ทุกคนพร้อมกันในวันที่ 15 มีนาคม 2566  
    เป้าหมายเชิง  (Outcome) 
               1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีผลการ

ประเมินความสามารถด้านการอ่าน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2564 และเป็นข้อมูลสำคัญที่จะ

สะท้อนคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     2. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีผล

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2564 และเป็นข้อมูลสำคัญที่จะ

สะท้อนคุณภาพผู้เรียนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

               ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ   (KPIs) 
       เชิงปริมาณ 

 1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 243 โรง 162 สนามสอบ จำนวนนักเรียน 3,240 คน  

      2. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 246 โรง 129 สนามสอบ จำนวนนักเรียน  3,637 คน 

       เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการประเมินคุณภาพด้วยเครื่องมือ

มาตรฐาน และได้ข้อมูลเป็นรายบุคคล รายโรงเรียน  

   2. ครูผู้สอนในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีข้อมูลจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน 
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   3. สถานศึกษาและเขตพ้ืนการศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่จะนำไปใช้ในการวางแผนนิเทศติดตาม และ

การพัฒนากระบวนการเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษารู้ต่อไป 

        ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเฉลี่ยความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2564 

      2. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้าน

คณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2564 

                  3. ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทราบถึงความสามารถในการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องของ

ตนเอง รวมทั้งครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีข้อมูลจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับความสามารถใน

การอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องของผู้เรียนแต่ละคน 

      4. ครูผู ้สอน ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์  มีสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถด้านการอ่านและด้าน

คณิตศาสตร์ของผู้เรียน เป็นรายบุคคล นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน 

       5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้ข้อมูลผลการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และได้ข้อมูล

ผลสัมฤทธิ์รายบุคคล รายโรงเรียน และภาพรวมของเขตพื้นที่ไปใช้ในการนิเทศติดตาม วางแผนในการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ต่อไป 

       กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ :      นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       พ้ืนที่ดำเนินการ  :  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

    4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
                  เริ่มต้นวันที่  1  พฤศจิกายน  2565    สิ้นสุดวันที่  30   กันยายน  2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
                1) กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย..66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1: สำรวจจำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ     
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนำผลประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน   
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กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย..66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบและระดับ
สนามสอบ  

    

ก ิจกรรมท ี ่  4 คณะกรรมการดำเน ินการจ ัดสอบ ตรวจข ้อสอบ  / 
คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการสอบ 

    

กิจกรรมที่ 5 ศูนย์สอบประชุมวิเคราะห์ผลการประเมิน     

       2) งบประมาณ   จำนวน 15,000 บาท     

 
กิจกรรม 

 

งบประมาณ (บาท)  
รวม ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

กิจกรรมที่ 1: สำรวจจำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน       
ที่เข้าสอบ 

     

กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนำผล
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   

- 7,200 - - 7,200 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์
สอบและระดับสนามสอบ  

     

กิจกรรมที่ 4 คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ตรวจข้อสอบ 
/ คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินการสอบ 

     

กิจกรรมที่ 5 ศูนย์สอบประชุมวิเคราะห์ผลการประเมิน - - 2,800 - 2,800 
รวมท้ังสิ้น - 7,200 2,800 - 10,000 
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โครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

ผู้รับผิดชอบ      1) นางเณริศรา  ว่องไว       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                     2) นางสาวนิศรา  แสงทอง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่ม   นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา   โทรศัพท์/โทรสาร  042-611532       
E-mail : nerisara@mdh.go.th 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                              : M1 
แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (1) เป้าหมาย  :  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   (2) ประเด็น  :  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

                 (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์ ) เพ่ือให้ 
ครูผู ้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค       
การสอนตามรูปแบบ Communicative Approach เพ่ือส่งผลให้คุณภาพทางการศึกษามีประสิทธิภาพและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความสามารถและเทคนิคที่หลากหลายในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ภาษาต่างประเทศได้ 
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น : 1.คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของ 
โลกศตวรรษท่ี 21  

                (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ ) คนไทยมี 
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ 

ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
    (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ) เพ่ือให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถ 

จัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communicative 
Approach เพื่อส่งผลให้คุณภาพทางการศึกษามีประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ สูงขึ้น 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความสามารถและเทคนิคที่หลากหลายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาต่างประเทศได้ 
     (4)  แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
   1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
   2. เปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ 
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2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนด้านการศึกษาด้านการศึกษา 

(1) เป้าหมายรวม 
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

(2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ : การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ความสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร : กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้าประสงค์ท่ี 4 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA)…………………………………….……………….  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                               : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 

                   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายในการยกระดับ 

มาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในประชาคมอาเซียน มีกลุ่มเป้าหมาย

ได้แก่  ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดของสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษา       

ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนายกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนตาม

รูปแบบ Communicative Approach ซึ ่งสอดคล้องกับที ่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญในการพัฒนาคุณภาพตามแผนยุทธศาสตร์  

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวเพ่ือให้ครูผู้สอน 

ภาษาอังกฤษสามารถจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนตาม

รูปแบบ Communicative Approach เพื่อส่งผลให้คุณภาพทางการศึกษามีประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนให้สูงขึ ้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาครูผู ้สอนภาษาอังกฤษ เพื ่อให้ครูผู ้สอนภาษาอังกฤษมี

ความสามารถและเทคนิคท่ีหลากหลายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาต่างประเทศได้ 

2) วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือพัฒนาทักษะครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการห้องเรียนได้อย่างมั่นใจ 

และมีเทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communicative Approach โดยใช้กิจกรรมและสื่อการสอนต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
              2. เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่เป็นแบบอย่างได้ 
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              3. เพื่อนิเทศ กำกับและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูผู้สอนที่
ผ่านการพัฒนาตามโครงการ  
        3) เป้าหมาย 
            เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
               1. ร้อยละ 85 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT 
ตามกรอบ CEFR 
            2. ร้อยละ 85 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เข้าใจกระบวนการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศ 
แบบคลินิก(Clinical Supervision) 
            3.ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
   เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

  1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT ตามกรอบ CEFR 
  2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เข้าใจกระบวนการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบคลินิก(Clinical Supervision) 

            3. นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบริบทของสถานศึกษาและสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
             4. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรยีนละ 1คนมีนวตักรรมการจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
           ผลที่คาดว่าจะเกิด  
          1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้ภาษา อังกฤษ
รูปแบบ Communicative Approach มีการพัฒนาเทคนิคการสอน สื่อและอุปกรณ์การสอนได้เหมาะสม 
          2. การนิเทศ กำกับและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส่ งผล
ให้โรงเรียนมีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-Net) เพ่ิมข้ึน          
          3. ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างได้ 
         ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
         1.ร้อยละ 85 ของครูที่ผ่านการพัฒนาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  CLT  
ตามกรอบ CEFR 
         2.ร้อยละ 85 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นแบบอย่างได้ 
         3.ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ถูกต้องชัดเจน 
        กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
        1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
        2. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
       พื้นที่ดำเนินการ  :  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

   4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
  เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2565  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
             1) กิจกรรม 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ  

ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานโครงการ ✓    

กิจกรรมที่ 2 : การตดิตามผล( follow on) ครผููส้อนทีผ่่านการพัฒนาตามโครงการ

การจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT ตามกรอบ CEFR 

 ✓   

กิจกรรมที ่ 3 : การคัดเลือก Best Practice ในการจัดกิจกรรมการเร ียนรู้

ภาษาอังกฤษท่ีเป็นแบบอย่างได้ 

   ✓ 

       2) งบประมาณ   จำนวน 10,000 บาท 
 

กิจกรรม 

 

งบประมาณ (บาท)  
รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานโครงการ 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ คณะทำงาน 10 คน x 30 บาท  x 

2  มื้อ 

600    600 

กิจกรรมที่ 2 : การติดตามผล( follow on) ครผูู้สอนที่ผา่นการ

พัฒนาตามโครงการการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร CLT ตามกรอบ CEFR 

- ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการติดตามผล 10 คน x 

120 บาท x 7 วัน  

 8,400   8,400 

กิจกรรมที่ 3 : การคัดเลือก Best Practice ในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษท่ีเป็นแบบอย่างได้ 

-ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะทำงาน จำนวน 10 คน  

( 10 คน x100 บาท x 1วัน)เป็นเงิน 1,000 บาท 

-สรุปผลการดำเนินงาน 

   1,000 1,000 

รวมท้ังสิ้น (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) 600 8,400 - 1,000 10,000 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 

ผู้รับผิดชอบ     นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่ม  นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  โทรศัพท ์0892791375  E-mail : phutong.tata@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                               : M1 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น  : 1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
      1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
                      1.7 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
                   3. ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
       3.1 การปรับเปลี่ยนระบบหรือการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาสำหรับศตวรรษท่ี 21 
        3.4 พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                     (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)  
      การดำเนินโครงการดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 

ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
และมีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและที่เกี่ยวข้อง
จะสามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  

(1) เป้าหมายระดับประเด็น : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก 
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

   (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ) การดำเนินโครงการ 
ดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีทักษะกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและที่เก่ียวข้องจะสามารถ
นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  :  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ

ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

       (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ) การดำเนินโครงการดังกล่าว 
จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน  ศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีทักษะกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้นซึ่งหน่วยงานภาครัฐและที่เกี่ยวข้องจะสามารถ
นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
   (4)  แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
        1) ปรับหลักสูตรการศึกษาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
        2) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 
        3) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนด้านการศึกษาด้านการศึกษา 

(1) เป้าหมายรวม  : 1.1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
    (2) เร่ืองและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 
นโยบายเร่งด่วน 
  2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก 

และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ.  ด้านคุณภาพ 
           -ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21  
อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
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  -ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
พหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  -พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
ความสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร 
กลยุทธท์ี่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 

 เปา้ประสงค์ที่ 1.ผู้เรียนทุกช่วงวัย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์คุณลักษณะของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21(3Rs8Cs)มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงตนเอง เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

  เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

  เป้าประสงค์ที ่4 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะการจัดการที่ 

หลากหลาย เป็นผู้สร้างนวัตกรรม และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ตัวชี้วัดที่ 6.4 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                              : M2 – M3 

1) หลักการและเหตุผล 
        กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.  

2561-2580) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็น

คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นต้น 

จึงได้กำหนดจุดเน้นทางการศึกษาในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นการจัด

การศึกษาเพื่อคุณวุฒิ โดยให้จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมการ

พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจำเป็นของกลุ ่มเป้าหมายและ

แตกต่างหลากหลายตามบริบทพื้นที่ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์   ทักษะในการเลือกสรรและประมวล

ข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่อย่างมากมาย สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในสภาพปัจจุบัน 

ครูยังสอนด้วยวิธีการบรรยาย โดยยึดเนื้อหาจากหนังสือเรียนไม่ได้ยึดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด คุณลักษณะอัน
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พึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร การสอนเป็นการสอนเนื้อหา ไม่ได้เน้นสอนกระบวนการ อันนำไปสู่

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเมื่อเทียบกับนานาประเทศ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้ จึงควรมุ่งใหผู้้เรียน

เกิดการสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้

ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ รู้จักตัวเอง รู้จักโลก และมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต ดังนั้น การสร้าง

ผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยครูต้องเป็นผู้สรา้ง

ผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  

       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งรัดการทำงาน 
ตามกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพจึง
ได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
              2) วัตถุประสงค์ 

        1. เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นให้เหมาะสมกับผู้เรียนและเป็นปัจจุบัน 

สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

        2. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการยกระดับมาตรฐานการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

        3. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้   

   3) เป้าหมาย 
                 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
                  1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนาหรือปรับปรุงให้

เป็นหลักสูตรสมรรถนะ 

                  2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะ

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

         3. สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 บรรลุเป้าหมายโครงการและตัวชี้วัดผลลัพธ์ ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  
                เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

                1. สถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สำหรับใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                2.ครูผู้สอนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) อย่างมีคุณภาพ 
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               ผลที่คาดว่าจะเกิด 
                1. สถานศึกษาในสังกัดมีหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

                2. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) อย่างมีคุณภาพ 

                ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

                เชิงปริมาณ 

                1. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 243 โรงเรียน มีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนา

หรือปรับปรุงที่เหมาะสม 

           2. ครูผู้สอนร้อยละ 80 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมี 

คุณลักษณะและสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  

      เชิงคุณภาพ 

           1. สถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  

สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                 2. ครูผู้สอนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษา    

ขั้นพ้ืนฐาน และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) อย่างมีคุณภาพ 

                กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
                1. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 243 โรงเรียน 
                2. ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                3. ผู้เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                พื้นที่ดำเนินการ 
                 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
            4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

            เริ่มต้นวันที่ 1  ตุลาคม 2565  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                           : M4 - M5 
             1) กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย..66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมท่ี 1 : การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2565     
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นสู่การพัฒนา

สมรรถนะผู้เรยีน 

    

กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาครูผูส้อนให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้

ผู้เรยีนมีคณุลักษณะและสมรรถนะตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 

    

             2) งบประมาณ   จำนวน 20,000บาท 
 

กิจกรรม 

 

งบประมาณ (บาท)  

รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย..66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปี

การศึกษา 2565 

     

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสตูรท้องถิ่นสู่

การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 

1. ประชุมช้ีแจงการใช้คู่มือประเมินสมรรถนะสำคญัของผู้เรียน 

    - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ

วางแผน ออกแบบและจัดประชุมผ่านระบบออนไลน ์

(25 คนx1ครั้งx180 บาท)=4,500 บาท 

    - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ถ่ายเอกสาร 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือ /การใช้คู่มือพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา หลกัสูตรท้องถิน่ สู่การพฒันาสมรรถนะผู้เรียน 

  - ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(25 คนx1คร้ังx180 บาท)=4,500 บาท 

  - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ถ่ายเอกสาร 
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กิจกรรม 

 

งบประมาณ (บาท)  

รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย..66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 3 : ติดตาม ถอดบทเรยีนการจัดการเรียนรู้      

ที่เน้นใหผู้้เรยีนมีคณุลักษณะและสมรรถนะตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

(3Rs8Cs) 

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(10 คนx5ครั้งx180 บาท) = 9,000บาท 

- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเบี้ยเลี้ยงในการติดตาม 

ถอดบทเรียน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นใหผู้้เรียนมี

คุณลักษณะและสมรรถนะตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน และทักษะการเรียนรู้ใน  ศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 

โรงเรียนเป้าหมาย 10 โรงเรียน 
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โครงการการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่  วิถีอนาคตด้วยการใช้สื่อเดอะไดอารี่  บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้ง 68 ตอน  ในโรงเรียนวิถีพุทธ 
 

ผู้รับผิดชอบ   1) นายภาส  ไชยมี            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

                  2) นางทองพูล  งามขำ       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

                  3) นางสายฝน   อเนกนวล   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

กลุ่ม  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     โทรศัพท์  042-611532 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                           : M1 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  

    (1) เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

    (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ  

และได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  มีคุณลักษณะตามหลักสูตรกำหนด โรงเรียนได้รับการสนับสนุน 

                     (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)  นักเรียน

ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 

แผนระดับท่ี 2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ  (Y) 

1.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้  

   1) เป้าหมายระดับประเด็น : คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลก 
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ)   เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นในตัวบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสอนประวัติศาสตร์แบบสื่อออนไลน์และสื่อผสมเพื่อตอบสนอง สอดคล้อง
กับประเทศไทย 4.0 
    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่

จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

       (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชา
ประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นในตัวบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ การสอนประวัติศาสตร์แบบสื่อออนไลน์และสื่อผสมเพ่ือตอบสนอง สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
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   (4)  แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
        1) ปรับหลักสูตรการศึกษาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
        2) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21 
        3) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนด้านการศึกษาด้านการศึกษา 

(2) เป้าหมายรวม  : 1.1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
    (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป  : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 
นโยบายเร่งด่วน 
  2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก 

และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ.  ด้านคุณภาพ 
  -ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21  
อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

  -ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
พหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  -พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเป็นครูยุคใหม ่มีศักยภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ตัวชี้วัดที่ 6.4 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) : ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                              : M2 – M3 
             1) หลักการและเหตุผล 

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้ความสำคัญกับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย

มาโดยตลอด โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) กำหนดให้การพัฒนาการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง เป็นหนึ่งในนโยบาย และ 7 วาระเร่งด่วน ที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง

วิชาประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของการศึกษาในแต่ละช่วงเวลา แต่ละบริบท มีความสัมพันธ์กับสังคม การเมือง การ

ปกครอง เศรษฐกิจ และเป็นวิชาที่เรียนรู้ความเป็นรากฐานของตนเอง และเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง พัฒนา วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และเปรียบเทียบในการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยน เพื่อนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของไทยและของโลก 

(Active Citizen) และการเรียนรู้จากอดีตเพื ่อเป็นบทเรียนสำหรับปัจจุบัน โดยองค์ความรู้ที ่ได้จากการศึกษา

ประวัติศาสตร์จะทำให้เข้าใจเหตุและผลของการกระทำจากบริบทของอดีตในช่วงเวลานั้น เพื่อนำมาสู่การวิเคราะห์

เชิงสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย อีกท้ังวิธีการทางประวัติศาสตร์ทำให้ผู้ศึกษาได้สั่งสมประสบการณ์

และทักษะในการวิเคราะห์ การเข้าใจผู้อื่น การเคารพความแตกต่างของแต่ละบริบท และนำไปสู่ความเข้าใจในการ

อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีเหตุมีผล ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาศาสตร์แขนงอื่นๆ จะเห็นได้ว่า

คุณสมบัตินี้นับเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาคุณภาพประชากรในสังคมที่เจริญก้าวหน้าขึ้น การศึกษานับว่า

เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนักวิชาการศึกษาเชื่อว่าถ้ามนุษย์ได้รับการศึกษาจะ

ทำให้พวกเขามีความเจริญงอกงามทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ดังนั้น สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงาน

หลักในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่ดีงามทั้งทางด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย 

(Psychomotor Domain) และจิตพิสัย (Affective Domain) และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตร

สถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางกำหนด นอกจากนี้ยังต้องจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้

สอดคล้องกันด้วย และต้องไม่ลืมที่จะสอดแทรกและปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความดีความงามให้กับเด็กๆ 

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นเติบโตขึ้นไปเป็น

คนดี คนเก่ง และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  

   เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นในตัวบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน เพื่อสนับสนุน

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสอนประวัติศาสตร์ ด้วยการใช้สื ่อเดอะไดอารี่ บันทึก

ประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้ง 68 ตอน  ในโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อตอบสนอง สอดคล้องกับ

ประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มีความเป็นไทย รัก

ชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มุ่งหวังให้ครูปรับเปลี่ยน

วิธีการสอน ส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นในสาระประวัติศาสตร์ ปลูกฝังให้นักเรียนเรียนรู้ในความรักชาติ 

ผ่านการเรียนรู้ร่วมสมัยด้วยความสุข สนุก เปิดรับการเรียนรู้ด้วยมิติต่าง ๆ ในอดีตสู่ความร่วมสมัยในปัจจุบันและ
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สอดคล้องกับนโยบาย การเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดทำโครงการการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต

ด้วยการใช้สื่อเดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้ง 68 ตอน ในโรงเรียนวิถีพุทธนี้ขึ้น 

   2) วัตถุประสงค์ 

                        1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ เข้าใจ การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต

ด้วยการใช้สื่อเดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์  เพ่ือตอบสนอง สอดคล้องกับ

ประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21  

                      2. เพ่ือส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มีความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  

                       3. เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระประวัติศาสตร์เพ่ิมขึ้น 

       3)  เป้าหมาย 

             เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output)  

                      1. บุคลากร ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ มีความรู้ มีความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

วิถีใหม่ วิถีอนาคตด้วยการใช้สื่อเดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์  

                       2. เยาวชนเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มีความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

                       3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระประวัติศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

            เป้าหมายเชิงผลลัพธ์   (Outcome)  

                       เยาวชนเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มีความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

            ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

             1. บุคลากรในสังกัดมีความรู้ เข้าใจ การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคตด้วยการใช้สื่อ 

เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

               2. เยาวชนเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มีความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน 

พระมหากษัตริย์  

                       3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้น 

            ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

            เชิงปริมาณ   

                        เยาวชนเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มีความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ ร้อยละ 100 
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            เชิงคุณภาพ 

            เยาวชนเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มีความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ 

            กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์   นักเรียน   ครู  ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ 

            พื้นที่ดำเนินการ  โรงเรียนวิถีพุทธ  ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

       4)  ระยะเวลาการดำเนนิโครงการ   

                        เริ่มต้นวันที่  1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                           : M4 - M5 

             1) กิจกรรม 

 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย..66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

แจ้งโรงเรียนวิถีพุทธ เข้าร่วมโครงการ     

จัดทำคู่มือแนวทางการจดัการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ดว้ยสื่อออนไลน ์     

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ✓ ✓ ✓ ✓ 
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)    ✓ 

มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ    ✓ 

 2) งบประมาณ   จำนวน 10,000บาท 
 

กิจกรรม 

 

งบประมาณ (บาท)  

รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย..66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

แจ้งโรงเรียนวิถีพุทธ เข้าร่วมโครงการ      

จัดทำคู่มือแนวทางการจดัการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ด้วย

สื่อออนไลน ์

1,000     

นิเทศ ติดตามการจดัการเรียนการสอนโรงเรียนท่ีร่วมโครงการ      

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ      

(Best Practice) 

   9,000  

มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ      

รวมท้ังสิ้น   (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) 1,000 - - 9,000 10,000 
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โครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 

ผู้รับผิดชอบ       นายชยา ภาคภูมิ     ศึกษานิเทศก์ 
กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  โทรศัพท/์โทรสาร  081-700-9993    
E-mail:  chayapakpoom@gmailcom 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                              : M1 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย :  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น : ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ  และได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ  มีคุณลักษณะตามหลักสูตรกำหนด โรงเรียนได้รับการสนับสนุน 
  (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ) การพัฒนา 

ครูผู้สอนภาษาไทยให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและเหมาะสมตาม
ระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนได้นั้นถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากวิชาภาษาไทยเป็นการวางรากฐาน
การศึกษา ไม่เฉพาะแต่ในด้านความรู้ภาษาไทย แต่ยังเป็นรากฐานของการศึกษาความรู้วิชาอื่นๆ เป็นรากฐานของ
ความคิด ตลอดจนปลูกฝังความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยด้วย หากผู้เรียนได้เรียนภาษาไทยและจดจำได้ถูกต้อง
แม่นยำแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถยึดถือเป็นหลักที่จะใช้ได้ตลอดไป ทำให้เป็นผู้ใช้ภาษาถูกต้อง ทั้งในการอ่าน การ
เขียน และการใช้ภาษาในบริบทของสังคม ครูเป็นบุคคลสำคัญในการจัดการเรียนการสอน ครูจึงต้องมีความรู้ดี ถูกต้อง
แม่นยำ และมีความทันสมัย 

            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญท่ีจะพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
และอ่านสื่อสารได้ จึงได้กำหนดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยขึ้น 
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น : การพัฒนาคนไทยให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่ 
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาระ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้นั้น พ้ืนฐานสำคัญ
ในการมีส่วนพัฒนา คือ การพัฒนาขีดความสามารถของครูผู้สอนภาษาไทยให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและเหมาะสมตามระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือเป็นพื้นฐานส่งต่อไปยังการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้เป็นผู้ทีพ่ร้อมเรียนรู้ มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 
  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย คนไทยให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาระ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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 (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
  1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
  2) เปลี่ยนบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
    (1) เป้าหมายรวม  : 1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
           2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
           3) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการ
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างธรรมาภิบาล 
    (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ............................................................................. 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ........................................................................................................
ความสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
             กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ตัวชี้วัดที่................................................ 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวช้ีวัดที.่....................... 
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที.่...........…………………………………………………………… 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                               : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล  

        การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 
มุ่งเน้นที่จะปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้เต็มศักยภาพ ครูผู้สอนและผู้จัดการศึกษาจึงต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากผู้ชี้นำผู้ถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้คอย
ช่วยเหลือ แนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด ในการจัดการเรียนรู้ต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมี
ส่วนร่วมจากประสบการณ์จริง โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ในและนอกโรงเรียน เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
เห็นคุณค่าของตนเอง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งการมีทักษะชีวิต และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี พัฒนา
ศักยภาพสมองของผู้เรียนให้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนเติบโตเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล มีคุณภาพ เป็นคนดี     
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มีปัญญา และมีความสุข ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับโลกปัจจุบันได้มี
ความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การรู้วิธีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะความรู้ได้มีการดำเนิน
ไปอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลาย  

    การพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ  
หลักสูตรและเหมาะสมตามระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนได้นั้นถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากวิชา
ภาษาไทยเป็นการวางรากฐานการศึกษา ไม่เฉพาะแต่ในด้านความรู้ภาษาไทย แต่ยังเป็นรากฐานของการศึกษา
ความรู้วิชาอ่ืนๆ เป็นรากฐานของความคิด ตลอดจนปลูกฝังความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยด้วย หากผู้เรียนได้เรียน
ภาษาไทยและจดจำได้ถูกต้องแม่นยำแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถยึดถือเป็นหลักที่จะใช้ได้ตลอดไป ทำให้เป็นผู้ใช้ภาษา
ถูกต้อง ทั้งในการอ่าน การเขียน และการใช้ภาษาในบริบทของสังคม ครูเป็นบุคคลสำคัญในการจัดการเรียนการสอน 
ครูจึงต้องมคีวามรู้ดี ถูกต้องแม่นยำ และมีความทันสมัย 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญท่ีจะพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
และอ่านสื่อสารได้ จึงได้กำหนดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยขึ้น 
             2) วัตถุประสงค์ 

       1. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกได้  
       2. เพ่ือพัฒนาการผลิต/สร้างสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย  
       3. เพ่ือจัดงานสัมมนาวิชาการ “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย” ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
       4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร 
             3) เป้าหมาย 
        เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 1. ครูผู้สอนภาษาไทยได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกได้   

 2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาไทย  
        เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

 1.ครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุกได้   

 2.นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้แสดงความสามารถทาง
ภาษาไทย ผ่านกิจกรรมการประกวดในวันสำคัญต่าง ๆ 
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        ผลที่คาดว่าจะเกิด  
 1.ครูผู้สอนภาษาไทยได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสามารถ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกได้  
  2. นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมและแสดงความสามารถทางภาษาไทย ผ่านกิจกรรมการประกวดในวัน

สำคัญต่าง ๆ ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่จัดขึ้น 

        ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
 1. ครูผู้สอนภาษาไทย จำนวน 40 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกได้  
 2. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ส่งผลงานเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 

10 ผลงาน 
                 เชิงคุณภาพ 
       1. ครูผู้สอนภาษาไทยได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกได้  
    2. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ส่งผลงานเข้าร่วมทุกกิจกรรม 

      กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
                1. ครูผู้สอนภาษาไทยในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

       2. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
       พื้นที่ดำเนินการ 
       โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

           เริ่มต้นวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 สิ้นสุดวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
              1) กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย..66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานโครงการ ✓    
กิจกรรมที ่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย 

 ✓   

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตาม กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ✓ ✓ ✓ ✓ 
กิจกรรมที่ 4 : ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน    ✓ 
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       2) งบประมาณ   จำนวน 10,000 บาท 
 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ (บาท)  
รวม ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงาน
โครงการ 

     

กิจกรรมที่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะทำงาน จำนวน 
10 คน คนละ 180 บาท  
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมอบรม 
จำนวน 40 คน คนละ 180 บาท  

 9,000   9,000  

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตาม กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย 

     

กิจกรรมที่ 4 : ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน    1,000 1,000 
รวมท้ังสิ้น (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) - 9,000 - 1,000 10,000 
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โครงการ การพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ด้วยวิจัยในชั้นเรียนและสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ผู้รับผิดชอบ       นางสาวอรพร  คนสนิท     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

กลุ่ม   นิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   โทรศัพท์   042-611532 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                              : M1 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย :  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    (2) ประเด็น : ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ  และได้รับ

การพัฒนาเต็มศักยภาพ  มีคุณลักษณะตามหลักสูตรกำหนด โรงเรียนได้รับการสนับสนุน 

   (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์ฯ) 

          การพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้สามารถจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ เพื่อส่งผลให้คุณภาพทางการศึกษามีประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีความสามารถและเทคนิคที่หลากหลายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ได้ 

แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น : การพัฒนาคนไทยให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่ 
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาระ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นั้น พ้ืนฐานสำคัญ
ในการมีส่วนพัฒนา คือ การพัฒนาขีดความสามารถของครูผู้สอนภาษาไทยให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถ
จดัการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและเหมาะสมตามระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือเป็นพื้นฐานส่งต่อไปยังการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้เป็นผู้ที่พร้อมเรียนรู้ มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 
   (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ การพัฒนา

ครูผู ้สอนคณิตศาสตร์ให้สามารถจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  เพื่อส่งผลให้

คุณภาพทางการศึกษามีประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ ้น ครูผู ้สอนคณิตศาสตร์มี

ความสามารถและเทคนิคท่ีหลากหลายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ได้ 

  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย คนไทยให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาระ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
   (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ) การพัฒนา

ครูผู ้สอนคณิตศาสตร์ให้สามารถจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  เพื่อส่งผลให้
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คุณภาพทางการศึกษามีประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ครูผู ้สอนคณิตศาสตร์มี

ความสามารถและเทคนิคท่ีหลากหลายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ได้ 

(4)  แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
      1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 
      2) เปลี่ยนบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
    (1) เป้าหมายรวม : 1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
          2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
          3) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการ
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างธรรมาภิบาล 
    (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ........................................................................... .. 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ........................................................................................................
ความสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
             กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ตัวชี้วัดที่................................................ 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวช้ีวัดที.่....................... 
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที.่........…………………………………………………………… 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                               : M2 – M3 
             1) หลักการและเหตุผล 

   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานมีนโยบายในการ

ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื ่อเพิ ่มความสามารถในการแข่งขันในประชาคมอาเซียน   มี

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน พบว่า โรงเรียนในสังกัดมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวเพื ่อให้

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์สามารถจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  เพื่อส่งผลให้คุณภาพ
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ทางการศึกษามีประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาครูผู้สอนวิชา

คณิตศาสตร์ เพื่อให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีความสามารถและเทคนิคที่หลากหลายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชา

คณิตศาสตร์ได ้

            2) วัตถุประสงค์ 

         1. เพ่ือพัฒนาทักษะครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิจัยในชั้นเรียน 

         2. เพื่อให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์พัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

        3. เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของครูผู ้สอนที่ผ่านการ

พัฒนาตามโครงการ  

          3) เป้าหมาย 

               เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

  1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีวิจัยในชั้นเรียน  

  2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

 3. ได้ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของครูผู้สอนที่ผ่านการอบรม 

     เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

         1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียน  

  2. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์มีสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน  

   3. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์

ทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

  ผลที่คาดว่าจะเกิด  

   1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียน  

  2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้  

  3. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  

  4.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีผลสัมฤทธิ์

ทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

               ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 

  เชิงปริมาณ  

                1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีวิจัยในชั้นเรียน ร้อยละ 80 

  2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 85 
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   3. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีผลสัมฤทธิ์

ทางคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

  เชิงคุณภาพ  

                 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อยร้อยละ 80 บรรลุเป้าหมายในโครงการและตัวชี้วัดผลลัพธ์ทั้งเชิง

ปริมาณและคุณภาพ 

  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  นักเรียน  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 

  พื้นที่ดำเนินการ     โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

               ระยะเวลาดำเนินโครงการ   

                เริ่มต้นวันที่ 1 ตลุาคม  2565   สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566   

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
             1) กิจกรรม 

 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ  

ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

 (เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานโครงการ     

กิจกรรมที่ 2 : อบรมขยายผลครูวชิาคณิตศาสตร ์     

กิจกรรมที่ 3 : การตดิตามผล( follow on) ครผููส้อนที่ผ่านการพัฒนา

ตามโครงการการพัฒนาครผูู้สอนวชิาคณิตศาสตร์ 

    

กิจกรรมที่ 4: นิเทศ ติดตาม กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์ของครูผูส้อนที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ 

    

กิจกรรมที่ 5 : การคัดเลือก Best Practice ในการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นแบบอย่างได ้

    

กิจกรรมที่ 6: สรุปผลการดำเนินงาน     
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            2) งบประมาณ   จำนวน 10,000 บาท 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
 

รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที ่1 : ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานโครงการ 

-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม  

คณะทำงาน (20x180 x1) 

-ค่าพาหนะเดินทางคณะทำงาน จำนวน 5 คันๆละ 300 บาท 

- - -  - 

กิจกรรมที่ 2 : อบรมขยายผลครูวชิาคณิตศาสตร์เพื่อการ

พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

- ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม

อบรม (19 คน x 180 บาท x 1 วัน)2.2  

-ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับ

คณะทำงาน (5 คน x 180 บาท x 1 วัน)  

2.3 ค่าถ่ายเอกสาร 19 ชุด ๆ ละ 45 บาท 

2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1300 บาท 

2.5 ค่าตอบแทนวิทยากร 600 บาท x 6 ชม.x1 วัน  

- 10,000 - - 10,000 

กิจกรรมที่ 3 : การติดตามผล( follow on) ครูผูส้อนที่ผ่านการ

พัฒนาตามโครงการการพัฒนาครผูู้สอนวิชาคณติศาสตร์

ดำเนินงานโครงการ 

- - -  - 

กิจกรรมที่ 4 : นิเทศ ติดตาม กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการ

สอนวิชาคณิตศาสตร์ของครูผูส้อนที่ผ่านการพัฒนาตาม

โครงการดำเนินงานโครงการ 

-นิเทศ ติดตาม กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนการสอนวิชา

คณิตศาสตร ์

- - -  - 

กิจกรรมที่ 5 : การคัดเลือก Best Practice ในการจดักิจกรรม

การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นแบบอย่างได้ดำเนินงานโครงการ 

-นำเสนอ Best Practice ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชา

คณิตศาสตร์ที่เป็นแบบอย่างได ้

- - -  - 

กิจกรรมที่ 6 : สรุปผลการดำเนินงาน - - - - - 

รวมท้ังสิ้น  (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) - 10,000 - - 10,000 
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โครงการการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้รับผิดชอบ      นายจีรศักดิ์  ยาโน     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   โทรศัพท/์โทรสาร 09 5618 1035  E-mail : jeerasuk@esdc.go.th 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                              : M1 
แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 

             (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์) พัฒนาครูให้
มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่21  
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิตแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
   (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ)  พัฒนาครใูห้
มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  และทักษะ

ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

         (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ) พัฒนาครู 

ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

   (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนด้านการศึกษาด้านการศึกษา 
    (1) เป้าหมายรวม ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
    (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ : การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้
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ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ : ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้

และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร. : 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 

การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ตัวชี้วัดที่.................................................. 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวช้ีวัดที.่....................... 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 

   1) หลักการและเหตุผล 
       ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้ระบุไว้ว่าเป็น  

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตโดยพัฒนาทักษะความสามารถในการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 

ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมของการศึกษาไทยเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพสำหรับรองรับการแข่งขันอย่างเสรีที่

จะเกิดขึ้น และพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้มีศักยภาพหลายด้านและนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก 

การพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะเป็นผู้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของโลกยุคใหม่ 

และเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากความต้องการของผู้เรียนอย่า ง

แท้จริงและลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงและต่อยอดความรู้นั้นได้ด้วยตนเอง ผู้สอนต้องสามารถสร้าง

และออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศเกื้อหนุนและเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย ดังนั้นจึงมี

ความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้อง

กับการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีขึ้นเพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป 

      2) วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

      3) เป้าหมาย 
    เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
     1. โรงเรียนร้อยละ 70 เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     2. โรงเรียนมีพ้ืนที่ในการแสดงความสามารถของผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ 
    เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
     1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น 
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        2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพ 
  ผลที่คาดว่าจะเกิด  
   1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น 
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น 
   3. ผู้เรียนได้มีพ้ืนที่แสดงผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความสามารถตามศักยภาพ 
  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
   1. โรงเรียนร้อยละ 70 ส่งผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน  243 โรงเรียน 
   พื้นที่ดำเนินการ 

   โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

   4)  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
             เริ่มต้นวันที่ 1 กรกฎาคม  2566  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                           : M4 - M5 
              1) กิจกรรม 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ  

ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย..66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร ์     

       2) งบประมาณ   จำนวน  10,000 บาท 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)  

รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์      

-ค่าอาหารและอาหารว่างประชุมเตรียมการ

คณะกรรมการ จำนวน 30 คน  

- - - 5,000 5,000 

-ค่าอาหารและอาหารว่างคณะกรรมการ                  

วันจัดกิจกรรม จำนวน 30 คน  

- - - 5,000 5,000 

รวมทั้งสิ้น  (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) - - - 10,000 10,000 
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โครงการ ภาษาไทย  (รักษ์ภาษาไทย)  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี 2566 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์   ศึกษานิเทศก์ 
กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   โทรศัพท/์โทรสาร  091-8841499    
E-mail:  deenewly@hotmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                              : M1 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย :  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น : พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์) การพัฒนา 

ครูผู้สอนภาษาไทยให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและเหมาะสมตาม
ระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนได้นั้นถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากวิชาภาษาไทยเป็นการวางรากฐาน
การศึกษา ไม่เฉพาะแต่ในด้านความรู้ภาษาไทย แต่ยังเป็นรากฐานของการศึกษาความรู้วิชาอื่นๆ เป็นรากฐานของ
ความคิด ตลอดจนปลูกฝังความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยด้วย หากผู้เรียนได้เรียนภาษาไทยและจดจำได้ถูกต้อง
แม่นยำแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถยึดถือเป็นหลักที่จะใช้ได้ตลอดไป ทำให้เป็นผู้ใช้ภาษาถูกต้อง ทั้งในการอ่าน การ
เขียน และการใช้ภาษาในบริบทของสังคม ครูเป็นบุคคลสำคัญในการจัดการเรียนการสอน ครูจึงต้องมีความรู้ดี ถูกต้อง
แม่นยำ และมีความทันสมัย 
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น : การพัฒนาคนไทยให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็น 
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาระ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้นั้น พ้ืนฐานสำคัญในการ
มีส่วนพัฒนา คือ การพัฒนาขีดความสามารถของครูผู้สอนภาษาไทยให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถจัดการ
เรียนรู้ที ่สอดคล้องกับหลักสูตรและเหมาะสมตามระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพื่อเป็นพื้นฐานส่งต่อไปยังการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้เป็นผู้ทีพ่ร้อมเรียนรู้ มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21  

(อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ) การพัฒนาครู 
ผู้สอนภาษาไทยให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและเหมาะสมตาม
ระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนได้นั้นถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากวิชาภาษาไทยเป็นการวางรากฐาน
การศึกษา ไม่เฉพาะแต่ในด้านความรู้ภาษาไทย แต่ยังเป็นรากฐานของการศึกษาความรู้วิชาอื่นๆ เป็นรากฐานของ
ความคิด ตลอดจนปลูกฝังความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยด้วย หากผู้เรียนได้เรียนภาษาไทยและจดจำได้ถูกต้อง
แม่นยำแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถยึดถือเป็นหลักที่จะใช้ได้ตลอดไป ทำให้เป็นผู้ใช้ภาษา ถูกต้อง ทั้งในการอ่าน         
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การเขียน และการใช้ภาษาในบริบทของสังคม ครูเป็นบุคคลสำคัญในการจัดการเรียนการสอน ครูจึงต้องมีความรู้ดี 
ถูกต้องแม่นยำ และมีความทันสมัย 
  (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
  (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : คนไทยให้มีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาระ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
  1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
  2) เปลี่ยนบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
    (1) เป้าหมายรวม :  1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
           2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
           3) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการ
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างธรรมาภิบาล 
    (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ............................................................................. 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ.......................................................................................... ..............
ความสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
             กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ตัวชี้วัดที่................................................ 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวช้ีวัดที.่....................... 
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที.่...........…………………………………………………………… 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                               : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 

                   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์          

ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ตลอดช่วงเวลาอันยาวนานนับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ  ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม       

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหานครชาวสยามตลอดมา พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์นั้นมากมาย

มหาศาลสุดจะพรรณนา รัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนชาวไทยและชาวโลกต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์

เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     
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บรมนาถบพิตร และกระตุ ้นให้ชาวไทยทั้งชาติตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยร่วมใจกันใช้

ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพ่ืออนุรักษ์ภาษาไทย ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ภาษาเป็นสื่อท่ีใช้ติดต่อกันและ

ทำให้วัฒนธรรมด้านอื่นๆเจริญขึ้น  

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย 

เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติคนไทยทุกคนต้องเรียนรู้และร่วมกันสืบสานอนุรักษ์และใช้ภาษาไทย  

ฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษา ธิการ จึงควร

จัดทำโครงการภาษาไทย (รักษ์ภาษาไทย) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ขึ้น  เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดความ

ตระหนัก เห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจ ทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทยและพัฒนาส่งเสริมความสามารถ

และทักษะทักษะภาษาไทยของนักเรียน ตลอดทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาไทยด้านต่างๆให้สอดคล้อง

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

      2) วัตถุประสงค์ 

               1. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจ ทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย 

              2. พัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะทักษะภาษาไทยของนักเรียน 

              3. ส่งเสริมให้ผู้เรยีนพัฒนาทักษะภาษาไทยด้านต่างๆให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

         3)  เป้าหมาย 

              เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)         

              1. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 ทุกคน

ได้รับการพัฒนาด้านภาษาไทยเต็มตามศักยภาพ  

              2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ภาษาไทย  และครูผู้สอน

ภาษาไทย มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์ภาษาไทย 400 คน 

              3. โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับเกียรติบัตรทุกโรงเรียน 

              เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  (Outcome) 

              1. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เข้า

ร่วมกิจกรรมระดับสถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างน้อย 76 คน 

              2. ได้ผลงานนักเรียนผู้เข้าประกวดแข่งขันระดับประเทศ 4 กิจกรรม (รายบุคคล) 

              3. นักเรียนที่ชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ 

     ผลที่คาดว่าจะเกิด 
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              1. ครูผู้สอนภาษาไทย และนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านภาษาไทย 

               2. เป็นการเชิดชูเกียรติโรงเรียนและผู้ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยดีเด่นมีผลงานเชิงประจักษ์

และเป็นแบบอย่างที่ดีเผยแพร่อย่างกว้างขวางต่อไป 

                 3. เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 สู่เยาวชนและสาธารณชน 

              กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

              นักเรียน  ครู  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

             พื้นที่ดำเนินการ : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

         4) ระยะเวลาดำเนินการ    

              เริ่มต้นวันที่ 1  กรกฎาคม  2566   สิ้นสุดวันที่ 31  กรกฎาคม  2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                           : M4 - M5 
              1) กิจกรรม 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ  

ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย..66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมการประกวดแข่งขันนักเรยีนเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาต ิ

ปี 2566   (จำนวน 4 กิจกรรม)  

    

       2) งบประมาณ   จำนวน  10,000 บาท 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
 

รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมการประกวดแข่งขันนักเรยีนเนื่องในวันภาษาไทย

แห่งชาติป ี2566   (จำนวน  4  กจิกรรม)  
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสิน 12 คนๆละ 200 บาท   

- ค่าอาหารว่าง,เครื่องดืม่,อาหารกลางวันคณะทำงาน 10 

คนๆละ 150 บาท 

-ค่าป้าย และคา่สำเนาเอกสาร                                                 

   

 

2,400 

1,500 

 

1,100 

  

รวมท้ังสิ้น  (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) - - 5,000 - 5,000 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                      หน้า 156 
 

โครงการ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 70  ปีการศึกษา 2565 

ผู้รับผิดชอบ 1) นายประภาส ไชยมี               รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

                   2) นางวรกัญญาพิไล แกระหัน      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

       3) นายทักษิณ คนซื่อ                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า 

                   4)  ว่าที่ร้อยโทธงชัย ถิตย์ฉาย       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง 

                   5)  นางสาวธนัตถ์กานต์ ศรีเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยาง 1 

                   6) นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

                   7) นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน            ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

                   8)  นายพิทักษ์ชาติ สุวรรณไตรย์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่ม  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  โทรศัพท/์โทรสาร  042-611532 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                              : M1 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย :  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น : 1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
        1.2  การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
      1.7 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
                   3. ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
       3.1 การปรับเปลี่ยนระบบหรือการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาสำหรับศตวรรษท่ี 21 
        3.4 พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                     (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)  

เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาและสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโดย
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ แสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และมุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้
วิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน  
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  

(1) เป้าหมายระดับประเด็น : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก 
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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         (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ) เพ่ือเสริมสร้าง 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาและสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติ แสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
มุง่หวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้วิชาชีพ
ที ่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน  
    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่

จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

       (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ) เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ 
นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาและสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
แสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และมุ่งหวังให้
เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้วิชาชีพที่ตนเองถนัด 
อันจะเป็นรากฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู ้ความสามารถ           
ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน  
   (4)  แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
        1) ปรับหลักสูตรการศึกษาให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
        2) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21 
        3) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนด้านการศึกษาด้านการศึกษา 

(3) เป้าหมายรวม  : 1.1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
    (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

(1) การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 

1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 
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นโยบายเร่งด่วน 
  2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก 

และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ.  ด้านคุณภาพ 
  -ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21  
อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

  -ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงรวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
พหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  -พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเป็นครูยุคใหม ่มีศักยภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
ความสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 

 เปา้ประสงค์ที่ 1.ผู้เรียนทุกช่วงวัย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์คุณลักษณะของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21(3Rs8Cs)มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงตนเอง เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

  เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

  เป้าประสงค์ที ่4 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีทักษะการจัดการที่ 

หลากหลาย เป็นผู้สร้างนวัตกรรม และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) :  ตัวชี้วัดที ่6.4 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) : ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                              : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 

         ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ถือว่า

เป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้วนั้น การจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาและ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ แสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่

หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและ

รอบรู้วิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึง

ความรู ้ความสามารถ ซึ ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่

สาธารณชน โดยการจัดงานได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทการจัด

การศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปีจึงประกาศเรื่อง การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปี

การศึกษา 2565 ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดงานที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566   

          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของกิจกรรมตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา          

ขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้ น ในวันที่ 6-7 มกราคม 2566    

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายคุณภาพการศึกษาในอำเภอ     

คำชะอี จำนวน 3 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายคำชะอีก้าวหน้า คำชะอีศึกษาพัฒน์ และคำชะอีคำบก  เป็นเจ้าภาพ

จัดการจัดการแข่งขันด้านทักษะวิชาการ ด้านศิลปหัตถกรรม และด้านวิชาชีพ ซึ่งนอกจากการแข่งขันในระดับเขต

พื้นที ่การศึกษาแล้ว ยังต่อยอดในการคัดเลือกนักเรียนที ่แข่งขันชนะเลิศแต่ละกิจกรรมไปแข่งขันต่อในงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติต่อไป 

      2) วัตถุประสงค์ 

                    1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครู นักเรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มศักยภาพ 

                    2. เพ่ือจัดกิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน      

เพ่ือคัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในทุกด้าน  

                    3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตามความสามารถและความต้องการ 

                    4. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับชาติ 

                3)  เป้าหมาย 

                     เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 

            1. ดำเนินการประกวดและแข่งขันให้แก่นักเรียนตั้งแต่ปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งในและ

นอกสังกัด จำนวน 263  โรงเรียน รวมนักเรียน 12,429 คน ครูผู้ฝึกสอน จำนวน 5,642 คน  กรรมการ 1,000 คน 

             2. จัดประกวดและแข่งขัน จำนวน 17 หมวดวิชา จำนวน 244 กิจกรรม  

                      เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  (Outcome)  

             1. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

             2. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในทุกกิจกรรม 100 % 

              3. ได้ตัวแทนสำนักงานเขตพ้ืนที่ที่มีความสามารถตรงตามกิจกรรมที่จัดการแข่งขัน 
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       ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

              1. นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 

            2. ได้ตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาไปแข่งขันระดับภูมิภาคที่มีศักยภาพตรงตามกิจกรรม 

            3. การดำเนินงานของคณะกรรมการทุกฝ่ายเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปร่งใส 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                           : M4 - M5 
              1) กิจกรรม 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  

ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย..66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ     

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมวางแผนดำเนินงาน ✓    

กิจกรรมที่ 3 : จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการตัดสนิ

การแข่งขัน  

    

กิจกรรมที่ 4 : ประชุมกรรมการดำเนินงาน  ✓    

กิจกรรมที่ 5 : แข่งขันระดับเขตพืน้ท่ี  ✓   

กิจกรรมที่ 6 : ประชุมปฏิบตัิการสรุปผลการแข่งขัน  ✓   

กิจกรรมที่ 7 : ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาต ิ  ✓   

              2) งบประมาณ   จำนวน  400,000 บาท 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท)  

รวม 
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ      

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมวางแผนดำเนินงาน 

-ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

จำนวน 40 คน (40x180x1) 

 7,200   7,200 

-จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานคณะกรรมการ

ตัดสินการแข่งขัน 
     

-ประชุมกรรมการดำเนินงาน จำนวน 60 คน  

(60x180x1) 
 10,800   10,800 
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กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท)  

รวม 
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

ประชุมกรรมการสถานท่ี 

-ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

จำนวน 100 คน (100x180x1) 

 18,000   18,000 

ประชุมกรรมการตัดสิน  

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จำนวน 1,000 คน  

(1,000x30x1) 

 30,000   30,000 

ประชุมกรรมการประมวลผล/ดูแลระบบ 

-ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

จำนวน 20 คน (20x180x3) 

 10,800   10,800 

ประชุมประธานเครือข่ายและศึกษานิเทศก์ 

-ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

จำนวน 30 คน (30x30x2) 

 1,800   1,800 

แข่งขันระดับเขตพื้นที ่

-ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

จำนวน 1,200 คน (1,200x180x3) 

 216,000   216,000 

ประชุมปฏิบตัิการสรุปผลการแข่งขัน 

-ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

จำนวน 30 คน (30x180x3) 

 5,400   5,400 

ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาต ิ

-ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเบี้ยเลี้ยงในการ 

เดินทางเข้าร่วมแข่งขัน 

 100,000   100,000 

รวมท้ังสิ้น  (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) - 400,000 - - 400,000 
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โครงการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ              นางเณริศรา  ว่องไว   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่ม  นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา    โทรศัพท/์โทรสาร  042-611532    
E-mail : office@mdh.go.th 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 
 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    (1) เป้าหมาย :  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    ( 2 ) ประเด็น : การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

  (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์) การพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของ 
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

   (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ)  การพัฒนา 
คนไทยเพ่ือทีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21ให้มีประสิทธิภาพ 
    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  
ในศตวรรษท่ี 21 
    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ 
ที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 2 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
       (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ) คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียรู้ได้ตลอดชีวิต 
   (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
 - ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 
 - เปลี่ยนบทบาท “ ครู ” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
 -เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท 
 - พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 - สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ   
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2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนด้านการศึกษาด้านการศึกษา 

(1) เป้าหมายรวม  :  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
(2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป : ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ 

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัด
การศึกษาโดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐานโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือ
กำหนดให้มีระบบบริหารจัดและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้    
มีประสิทธิภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน   
มีระบบบริหารงานบุคคลโดยยึดธรรมาภิบาล 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ความสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร : กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA)  
ตัวช้ีวัดที ่6  ข้อ 6.1 กระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ือนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวช้ีวัดที…่....-..... 
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : มาตรฐานที ่3 : สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                              : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 

        การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนที่มีเป้าหมายแบบมีส่วนร่วมมีแนวทางพัฒนาที่หลากหลาย

เพื่อให้เกิดมาตรการ แนวทางการปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษาก็เป็นกระบวนการที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการพัฒนาที่ระบบเพื่อเป็นการ

ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่สามารถตรวจสอบการดำเนินงาน การพัฒนากระบวนการรอบด้านให้สอดคล้อง

กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่จะส่งเสริมวิธีปฏิบัติให้ผลที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นกระบวนการที่จะต้อง

ขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการจัดการศึกษา 

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้ความสำคัญกับกระบวนการนิเทศติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ด้วยกระบวนการนิเทศที่จะให้เกิดการขับเคลื่อน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
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มีแนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดผลดีอย่างมีคุณภาพต่อการจัดการศึกษา มีกระบวนการตรวจสอบ 

ติดตาม ประเมินผลและการนิเทศทั้งภายใน ภายนอก รวมถึงการวิจัยพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ 

จึงได้จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการรูปแบบการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

            2) วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

มุกดาหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
      3. เพ่ือพัฒนา/สร้างรูปแบบนวัตกรรมการนิเทศติดตามของศึกษานิเทศก์เพ่ือสามารถพัฒนาและ

ขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพ  
      4. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนการนิเทศภายในของ 

สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ.และ สพป.มุกดาหาร 
            3) เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
                    1. ร้อยละ 80 ของครูและผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาและการพัฒนางาน 
วิชาการท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                 2. ร้อยละ 80 ของศึกษานิเทศก์ ได้รับการพัฒนารูปแบบ/แนวทางและมีนวัตกรรมในการขับเคลื่อน 
คุณภาพการศึกษา 
                 3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
                 4. ร้อยละ 80 ของครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รับพัฒนาส่งเสริมกระบวนทัศน์ 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ตลอดจนการนิเทศภายในของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายจุดเน้น
ของ สพฐ.และ สพป.มุกดาหาร 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
                1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและมีนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถยกระดับผลสมัฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
                3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการขับเคลื่อนคุณภาพ 
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
                4. ร้อยละ 75 ของสถานศึกษามี Best practice ในการนิเทศภายในที่เป็นแบบอย่างได้ 
                5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
                ผลที่คาดว่าจะเกิด  
                1. ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีแผนการนิเทศและเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศท่ีมีคุณภาพ มีความรู้และ 
ทักษะรวมถึงแรงจูงใจในการทำงาน 
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            2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย เป็น     
ไปตามบริบทของโรงเรียนตนเองให้สามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ .และ สพป.
มุกดาหาร สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนในสาระหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
            3. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มี Best Practice       
การนิเทศภายในที่เป็นแบบอย่างได้ 
           ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
           เชิงปริมาณ 
            1. โรงเรียนในสังกัด จำนวน 243 โรงเรียนได้รับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์ 
            2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยใช้กระบวนการ Active Learning  
            3. ครูผู้สอนอย่างน้อยโรงเรียนละ 2 คน ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ  
Active Learning และสามารถขยายผลภายในโรงเรียนเพ่ือนำสู่การขับเคลื่อนการเรียนรู้ 
             เชิงคุณภาพ 

            1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning 

            3. สถานศึกษามี Best Practice ในการนิเทศภายในที่เป็นแบบอย่างได้ 
            4. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดมีนวัตกรรมในการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
           กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
            1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 243 โรงเรียน 
            2. ผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกคน 
           พื้นที่ดำเนินการ  
            โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร. 
            ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

       เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2565  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5  
             1) กิจกรรม 
 

 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ  

ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

 (มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : การนิเทศเพื่อเตรยีมความพร้อมการเปดิภาคเรียน (ภาคเรียนที่ 

2/2565)และบรูณาการการขับเคลือ่น 5 มิติคุณภาพร่วมกับกลุม่งาน 
✓    
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กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ  

ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

 (มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

 1.ประชุมวางแผน วิเคราะห์ปญัหาและความต้องการและสร้าง

เครื่องมือนิเทศโดยศึกษานิเทศก์ จำนวน 17 คน 1 วัน 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ /สร้างความเข้าใจเกีย่วกับเครื่องมือนิเทศ 

3.ออกปฏิบัติการนิเทศเตรยีมความพร้อมการเปิดภาคเรียน และ

ขับเคลื่อน 5 มิติคณุภาพ  โดยศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย 

✓    

กิจกรรมที่ 2 : การนิเทศติดตามการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับเขตพื้นท่ีและระดับชาต ิ

1.ประชุมวางแผน วิเคราะห์ปญัหาและความต้องการ 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 

3,ออกปฏิบัติการนิเทศติดตามการแข่งขั้น 

 ✓   

กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ 

1.สอบถามความต้องการในการพัฒนา กำหนดหัวข้อพัฒนา 

2.ประสานงานและเชญิวิทยากรภายนอก 

3.อบรมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและเทคนิคการนิเทศของ

ศึกษานิเทศก์  จำนวน 17 คน 2 วัน โดยวิทยากรภายนอก 

4.สรุปองค์ความรู้ กำหนดรูปแบบและแนวทางการนิเทศ 

5.จัดทำคู่มือและเครื่องมือการนิเทศ   

6.ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรปูเล่ม   

  ✓  

 กิจกรรมที่ 4 : การนิเทศโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 5 มิติคุณภาพ ( ภาคเรียนที่ 1/2566) 

1.ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศจากทุกเครือข่าย 

2.จัดเตรียมเคร่ืองมือนิเทศและชี้แจงทำความเข้าใจแก่ตัวแทนผู้

นิเทศแต่ละเครือข่าย กำหนดปฏิทินนิเทศ 

3.ออกปฏิบัติการนิเทศตามปฏทิิน โดยนิเทศติดตามงานตาม

นโยบายจุดเนน้และสังเกตการจดัการเรียนการสอน ชัน้ปฐมวัย ป.

1/ป.3/ป.6และม.3  โดยการนิเทศประกอบด้วย ประธานเครือข่าย 

ผู้บริหาร ครูวิชาการ และศึกษานิเทศก์ รวม 350 คน   หมุนเวียน

ต่างเครือข่าย 

  ✓ ✓ 
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        2) งบประมาณ  230,000  บาท 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท)  

รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : การนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมการเปดิภาคเรียน 

(ภาคเรยีนที่ 2 / 2565) และบูรณาการการขับเคลื่อน 5 มิติ

คุณภาพร่วมกับกลุม่งาน  

1.ประชุมวางแผน  วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการและสร้าง

เครื่องมือนิเทศโดยศึกษานิเทศก์ จำนวน 17 คน 1 วัน  

    -ค่าอาหารกลางวัน  (17x120x1= 2,040) 

    -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (17x30x 2มื้อ )=1020  

2.แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ /สรา้งความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือนิเทศ 

3.ออกปฏิบัติการนิเทศเตรยีมความพร้อมการเปิดภาคเรียน โดย

ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย โดยจัดสรรเป็นคา่เบี้ยเลี้ยงและ

พาหนะรายโรงเรียนๆละ 200บาท (ยกเว้นเครือข่ายดงหลวง

ตอนบนโรงเรียนละ 240 บาท) 228 โรงเรียนละ 200บาท เป็นเงิน 

45,600 บาท 15 โรงเรียนๆ ละ240 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 

52,260    52,260 

 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ  

ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

 (มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 5 การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน 

1.ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการนเิทศ 

2.จัดเตรียมเครื่องมือนิเทศและชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการนิเทศ 

3.ออกปฏิบัติการนิเทศตามปฏิทินการนิเทศโครงการ 

4.รายงานผลการนิเทศ 

  ✓ ✓ 

กิจกรรมที่ 6 การคัดเลือกโรงเรียนที่มี Best Practice ในการนิเทศ

ภายในสถานศกึษา เครือข่ายละ 1 โรงเรียน  

1.ประชุมสรุปผลการนเิทศ ,ถอดบทเรียน โดยการคดัเลือกและจดักลุ่ม

โรงเรียนทีม่ีผลการปฏิบัติที่ดี จำนวน 15 โรงเรียนๆละ 1 คน จำนวน 1 วัน 

และศึกษานิเทศก์ท้ังหมด 17 คน   

  ✓ ✓ 
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กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท)  

รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศติดตามการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับเขตพื้นท่ีและระดับชาติ 

การนิเทศติดตามระดับเขตพ้ืนที่ 

1.ประชุมวางแผน วิเคราะห์ปญัหาและความต้องการ 

-ค่าอาหารกลางวันคณะศึกษานเิทศก์ (17x120x1) 

- อาหารว่างและเครื่องดื่มคณะศึกษานิเทศก์ ( 17x30x 2 มื้อ ) 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศระดับสำนักงานเขตพื้นที่ 

- ค่าเบี้ยเลีย้งสำหรับคณะกรรมการนิเทศ (17คนx120บาทx3วัน ) 

-ค่าพาหนะสำหรับคณะกรรมการนิเทศ (ค่าน้ำมันรถจำนวน 3 วันๆ

ละ 200 บาท)(17 คัน x 3 วัน x 200บาท)  

 57,360   57,360 

3,ออกปฏิบัติการนิเทศการจัดการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ตาม

กิจกรรมที่รับผิดชอบ 

การนิเทศติดตามระดับชาติ 

1.ประชุมวางแผน การดำเนินงาน 

  -ค่าอาหารกลางวันคณะศึกษานิเทศก์ (17x120x1) 

  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะศึกษานิเทศก์ ( 17x30x 2 มื้อ ) 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศระดบัชาติ 

  - ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับศึกษานเิทศก์( 17 คนx120บาทx3วัน ) 

   -ค่าที่พักสำหรับคณะศึกษานิเทศก ์2 คืน( 850 บาท x9 ห้อง x 2 คืน)  

   -ค่าพาหนะเดินทางสำหรับคณะศึกษานิเทศก ์( 9 คัน x 3 วัน x 500 บาท )  

   -ค่าอาหารกลางวัน ( 17x120x2 วัน) 

4.สรุปองค์ความรู้ กำหนดรปูแบบและแนวทางการนิเทศ 

5.จัดทำคู่มือและเครื่องมือการนิเทศ 

     

กิจกรรมที่ 4 การนิเทศโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 5 มิติคณุภาพ  ( ภาคเรียนท่ี 1/2566) 

1.ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการนเิทศจากทุกเครือข่าย 

2. .จัดเตรยีมเครื่องมือนิเทศและชี้แจงทำความเข้าใจแก่ตัวแทน   

ผู้นิเทศแตล่ะเครือข่าย กำหนดปฏทิินนิเทศ 

3.ออกปฏิบัติการนิเทศตามปฏิทิน โดยนิเทศตดิตามงานตาม

นโยบายจดุเน้นและสังเกตการจดัการเรยีนการสอน ช้ันปฐมวัย 

   42,000 42,000 
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กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)  

รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

ป. 1/ป.3/ป.6และ ม.3  โดยการนเิทศประกอบด้วย ประธาน

เครือข่าย ผู้บริหาร ครูวิชาการและศึกษานิเทศก์ รวม 500 คน 

หมุนเวียนต่างเครือข่าย 

- ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะนเิทศ  

350 คน x 120 บาท =42,000 

     

กิจกรรมที่ 5 การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน 

1.ประชุมวางแผน แต่งตั้งคณะกรรมการนเิทศ 

-ค่าอาหารกลางวันคณะศึกษานเิทศก์ (17x120x1)=2,040 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่คณะศึกษานิเทศก์ (17x30x 2 มื้อ )= 1,020 

2.จัดเตรยีมเครื่องมือนิเทศและช้ีแจงทำความเข้าใจกบัคณะกรรมการนเิทศ 

3.ออกปฏิบัติการนิเทศตามปฏิทินการนิเทศโครงการ 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับคณะกรรมการนิเทศ(17คนx120บาทx7วัน) 

=14,280 บาท 

-ค่าพาหนะสำหรับคณะกรรมการนิเทศ  

(ค่าน้ำมันรถจำนวน 7 วันๆละ 200 บาท)  

( 5 คัน x 7 วัน x 200 บาท) 7,000บาท 

4.รายงานผลการนิเทศ 

   24,340 24,340 

กิจกรรมที่ 6 การคัดเลือกโรงเรียนท่ีมี Best Practice ในการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา เครือข่ายละ 1 โรงเรียน  

- ประชุมสรุปผลการนิเทศ ,ถอดบทเรียน โดยการคดัเลือกและจดั

กลุ่มโรงเรียนที่มผีลการปฏิบัติที่ดี จำนวน 13  โรงเรียนๆละ 1 คน 

จำนวน 1 วัน และศึกษานิเทศก์ท้ังหมด 17 คน  

-ค่าอาหารกลางวัน (30x120x1)= 3,600 บาท 

-อาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 30x 30 x 2 มื้อx 1)=1,800 

-ศึกษานิเทศก์จัดทำเอกสารเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ดี 17 คน 

   5,400 5,400 

รวมทั้งสิ้น  (ขอถั่วจ่ายทุกรายการ) 52,260 57,360 48,720 71,740 230,000 
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2.  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

    งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา       จำนวน    1,063,900   บาท 

     กลยุทธ์ที่ 4    เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ 

ความสอดคล้องและเชือ่มโยงกับนโยบายสำคัญ 

งบประมาณ
ทั้งสิ้น 
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1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 2 5 3 2 65,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

2 พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์สูค่วามเป็นเลิศ ด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 6 การบริการประชาชน  
และประสทิธิภาพภาครัฐ 

กศ. 6 6 4 2 53,000 กลุ่มอำนวยการ 

3 พัฒนางานระบบบริหารงาน (งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานประเมนิส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) และงานพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

6 การบริการประชาชน  
และประสทิธิภาพภาครัฐ 

กศ. 6 6 4 2 30,000 กลุ่มอำนวยการ 

4 พัฒนางานควบคุมภายใน 6 การบริการประชาชน 
และประสทิธิภาพภาครัฐ 

กศ. 6 6 4 2 10,500 กลุ่มอำนวยการ 

5 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสูก่ารปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 2 36,000 กลุ่มอำนวยการ 

7 การเสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาล ITA  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุจรติ 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 3 2 100,000 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
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8 อบรม ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกจ่ายเงิน การปฏิบตัิ
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับโรงเรียนใน
สังกัด และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2566 

3 การบริการประชาชน 
และประสทิธิภาพภาครัฐ 

กศ. 6 6 4 2 94,500 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

9 ประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพป.มุกดาหาร 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 2 30,000 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

10 ตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3 การบริการประชาชน  
และประสทิธิภาพภาครัฐ 

กศ. 6 6 4 2 100,000 หน่วยตรวจสอบภายใน 

11 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6 การบริการประชาชน  
และประสทิธิภาพภาครัฐ 

กศ. 6 6 4 2 17,360 กลุ่มนโยบายและแผน 

12 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดตั้ง จดัสรร และติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

6 การบริการประชาชน  
และประสทิธิภาพภาครัฐ 

กศ. 6 6 4 2 17,640 กลุ่มนโยบายและแผน 

13 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566   ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

6 การบริการประชาชน  
และประสทิธิภาพภาครัฐ 

กศ. 6 6 4 2 28,900 กลุ่มนโยบายและแผน 

14 การประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  สังกัด สพป.มุกดาหาร 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 2 25,000 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
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15 การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด สพป.มุกดาหาร 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 2 50,000 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

16 พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการและการรักษาวินัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 4 3 2 38,200 กลุ่มกฎหมายและคดี 

17 อบรมความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 4 3 2 31,800 กลุ่มกฎหมายและคดี 

18 จัดทำข้อมูลวางแผนอัตรากำลัง  เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคเพื่อการ
วางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 4 3 2 20,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

19 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 3 1 100,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

20 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้มีผลงานดีเด่น ประสบผลสำเร็จเป็น
ที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัล 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 2 25,000 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
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21 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดในการขอรับรางวัล
พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์และเหรยีญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 2 25,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

23 การประเมินสัมฤทธ์ิผลการปฏิบัตงิานในหน้าท่ีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและ    
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในระยะเวลา 1 ปี 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 3 2 80,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

24 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 3 4 3 1 60,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

25 พัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 6 การบริการประชาชนแล
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

กศ. 6 6 4 2 5,500 กลุ่มอำนวยการ 

26 เปิดโลกการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ในงานกาชาดและงานของดี มุกดาหาร 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 4 20,000 กลุ่มอำนวยการ 
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21 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดในการขอรับรางวัล
พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์และเหรยีญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 2 25,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

23 การประเมินสัมฤทธ์ิผลการปฏิบัตงิานในหน้าท่ีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและ    
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในระยะเวลา 1 ปี 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 3 2 80,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

24 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 3 4 3 1 60,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

25 พัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 6 การบริการประชาชนแล
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

กศ. 6 6 4 2 5,500 กลุ่มอำนวยการ 

26 เปิดโลกการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ในงานกาชาดและงานของดี มุกดาหาร 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 4 20,000 กลุ่มอำนวยการ 
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โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจทิัลทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสุลักขณา รักษา      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

          กลุ่ม  นโยบายและแผน    โทรศัพท์/โทรสาร  0872282085    E-mail :  sulukkana.r@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติที ่6  ด้าน ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
     (2) ประเด็น : ยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ 

 (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์) สำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษาในสังกัด มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบาย
และการให้บริการภาครัฐ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ เพ่ือให้สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้ 
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น : ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
   (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ) สำนักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษาในสังกัด มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบาย
และการให้บริการภาครัฐ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ เพ่ือให้สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้ 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

   (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ) เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
การตัดสินใจและการบริการที่เป็นเลิศรวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 
และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและประโยชน์ในการดำเนินชีวิต โดยเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการ  
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้วิธีการทำงานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย :  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการนำ 
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้วิธีการทำงานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนด้านการศึกษาด้านการศึกษา 

(1) เป้าหมายรวม 
1.บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
2.ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

    (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป 
 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 7 : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  
 ประเด็นการปฏิรูปที่ 7.1 : การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
(Digital Learning Reform : National Digital Learning Platform (NDLP))  
 ประเด็นการปฏิรูปที่ 7.2 : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for Education)  
 ประเด็นการปฏิรูปที่ 7.3 : การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้าน ความฉลาดรู้
ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ (media literacy) เพ่ือ
การรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่ สะท้อนการรู้
กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของสพฐ :  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ     
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
ความสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร  : กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA)  
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือการบริการและการเข้าถึง  
ตัวชี้วัดที่ 4.4 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการปรับระบบการทำงานเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ 
ตัวชี้วัดที่ 8.1 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวช้ีวัดที.่............... 
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่………………………………………………………………… 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                               : M2 – M3 
             1) หลักการและเหตุผล 

       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต  เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 -
2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมุ่งสู่Thailand 4.0 โดยนโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา มีพันธกิจคือการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและ
จัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื ่อพัฒนามุ ่งสู่ Thailand 4.0 เป้าหมายให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
มีการกำกับติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา กำหนดตัวชี้วัดให้สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสำนักงานส่วนกลางนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจทั้งระบบ, สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด, สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล
ต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู ่ผู ้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology), 
สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา, สถานศึกษา     ทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     จึงจัดทำโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทาง
การศึกษา เพ่ือสนองนโยบายและขับเคลื่อนงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา 
              2) วัตถุประสงค์  
                    1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษา 
ในสังกัดทุกแห่ง มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

        2. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด และบุคลากรในสำนักงานเขต  
พ้ืนที่การศึกษา 
                  3. เพ่ือเป็นแหล่งให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ (Big Data) 
               3) เป้าหมาย 

   เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
    1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล 

ทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 246 คนมีความรู้ความเข้าใจ
ในด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา สามารถนำไปใช้ในการปฏิบตัิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

         2. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
มุกดาหาร จำนวน 80 คน มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูล 

สารสนเทศทีส่ามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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                  2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big Data  
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารการศึกษา 

 ผลที่คาดว่าจะเกิด 
       1.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีระบบ 

ข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด และบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา 
                  3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีระบบบริการข้อมูลภาครัฐ (Big Data)      
ไว้เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการบริหาร และให้บริการข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ....... 
     เชิงปริมาณ  
     ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัด ที่เข้ารับการ
อบรม มีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา  
     เชิงคุณภาพ  

        1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีระบบ  
ข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

        2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด และบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา 
                   3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีระบบบริการข้อมูลภาครัฐ (Big Data) ไว้
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการบริหาร และให้บริการข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

   กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์.. 
          1. ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในด้าน
ระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา  
          2. สถานศึกษาทุกแห่ง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    3. หนว่ยงานในสังกัด นอกสังกัด ผู้ที่สนใจ สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ตามความต้องการ จาก
ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ (Big Data) ให้บริการข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

   พื้นที่ดำเนินการ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

              4)  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
              เริ่มต้นวันที่   ตุลาคม 2565   สิ้นสุดวันที่ กันยายน 2566 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                      หน้า 180 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
1) กิจกรรม 

         2) งบประมาณ   จำนวน  65,000 .บาท   
 

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)  

รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

เพื่อการบริหารจัดการ  

1.1 ประชุมคณะกรรมการฯ รวมรวบข้อมูล ประมวลผล 
ข้อมูลจัดทำข้อมลู ระบบบริการขอ้มูลภาครัฐ (Big Data) จัดเก็บ
ข้อมูล ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) ปีการศึกษา 2565      
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (15 คน*30บาท*2มื้อ) 
-ค่าอาหารกลางวัน  (15 คน*110 บาท) 
1.2 ประชุมคณะกรรมการฯ รวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมลู 

จัดทำข้อมูล ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ (Big Data) ระยะที ่3 

สิ้นปีการศึกษา 2565 

 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน*30บาท*2มื้อ) 

 -ค่าอาหารกลางวัน  (15 คน*110 บาท) 

1.3 ประชุมคณะวิทยากร คณะกรรมการเทคโนโลยี ติดตั้งระบบ  

เน็คเวิร์ก ระบบเครือข่ายภายในหอ้งประชุม เตรยีมห้องประชุม

สำหรับการอบรมพัฒนาครูและบคุลากร 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (15 คน*30บาท*2มื้อ) 

-ค่าอาหารกลางวัน  (15 คน*110 บาท) 

 

 

 

 

 

   900.- 

1,500.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900.- 

1,500.- 

 

 

 

900.- 

1,500.- 

 

  

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ  

ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

 (มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

เพื่อการบริหารจัดการ  
✓  ✓  

กิจกรรมที่ 2 : อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา เพิ่มทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลั และความ

ปลอดภัยทางไซเบอร ์

 ✓   
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กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)  

รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

1.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบคุลากร ด้าน

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา จำนวน 246 โรงเรียน(ระบบ 

DMC -EMIS -Bobec -Gcode ) ปีการศึกษา 2566 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (266 คน*30บาท*2มื้อ) 

-ค่าอาหารกลางวัน  (266 คน*100 บาท) 

-ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คนๆละ 2 ช่ัวโมง (3 คน*2 ชม.*600บาท) 

1.5 ประชุมคณะกรรมการฯ รวมรวบข้อมูล ประมวลผลข้อมลู 

 

 

 

 

16,000.- 

 

26,600.- 

 

กิจกรรมที่ 2 : อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา เพิ่มทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดจิิทัล และ

ความปลอดภัยทางไซเบอร ์

1.1 การประชุมเตรยีมความพร้อม คณะกรรมการ 
ดำเนินงาน เพื่อเตรียมการและวางแผน รูปแบบการอบรมและ
ประชุมคณะวิทยากร คณะกรรมการเทคโนโลยี ออกแบบการ
อบรมพัฒนา ติดตั้งระบบเนต็เวิร์ก เตรียมห้องประชุม เตรียม
อุปกรณ์การประชุม 
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน*30บาท*2มื้อ 

 -ค่าอาหารกลางวัน  (15 คน*100 บาท) 

1.2 การอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา CANVA, Google form, Google Drive  

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (80 คน*30บาท*2มื้อ) 

-ค่าอาหารกลางวัน  (80 คน*100 บาท) 

-ค่าตอบแทนวิทยากร  

3 คนๆละ 2 ช่ัวโมง (3 คน*2 ชม.*600บาท) 

1.3 ประชุมคณะกรรมการฯ รวมรวบข้อมูล ประมวลผลข้อมลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900.- 

1,500.- 

 

 

 

4,800.- 

8,000.- 

   

รวมท้ังสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ) 2,400 15,200 47.400 - 65,000 
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โครงการ พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์สู่ความเป็นเลิศ ด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 

ผู้รับผิดชอบ   นายนวิน    เข็มทอง         นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่ม  อำนวยการ         โทรศัพท์/โทรสาร  042-611532     E-mail : …………………………………………………………. 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                               : M1 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    (1) เป้าหมาย :  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
    (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ :  ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
             (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์) การประชาสัมพันธ์ 
เป็นกระบวนการที่มุ่งเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ด้านการจัดการศึกษา ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และ
ผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นจริงและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร และสถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ก่อให้เกิดความเข้าใจเกิดทัศนคติที่ดี การยอมรับ ตลอดจนการให้ความร่วมมือสนับสนุน 
ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำสื่อทุกรูปแบบมาเป็นเครื่องมือและกลไกในการที่จะ
นำความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของชาติต่อไป 

แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
 1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ประเด็นที ่20 การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 
     (1) เป้าหมายระดับประเด็น : ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ 
         (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ)  การประชาสัมพันธ์        
เป็นกระบวนการที่มุ่งเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ด้านการจัดการศึกษา ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่
สนใจทั่วไป เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นเครื่ องมือในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นจริงและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร และสถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ก่อให้เกิดความเข้าใจเกิดทัศนคติที่ดี การยอมรับ ตลอดจนการให้ความร่วมมือสนับสนุน 
ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำสื่อทุกรูปแบบมาเป็นเครื่องมือและกลไกในการที่จะ
นำความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่ งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของชาติต่อไป 
 (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 
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 (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
                (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย)  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้าราชการครู นักเรียน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
ในสังกัด เป็นศูนย์ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 243 โรงเรียน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการ ซึ่งมีผู้คนมาติดต่อประสานงานจำนวนมาก ดังนั้นการมี
สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ ที่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะก่อให้เกิดความ
เชื่อถือศรัทธาและสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดขึ้นในองค์กร และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อประสานงานกับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
   2. แผนการปฏิรูปประเทศ 
       แผนด้านการศึกษา 
 (1) เป้าหมายรวม  : ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวใน
การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างธรรมาภิบาล 
 (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูปการศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบแผน
ระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
  (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
               สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้เรียนและประชาชน และร่วมบูรณาการ
หน่วยงาน อันเป็นหลักการสำคัญของนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
นโยบาย ด้านประสิทธิภาพ – เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน     
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) : หมวดที่ 1 ประเด็นที ่1.1.3  

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความทั่วถึง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) - 
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา :  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที ่ 1 การบริหารจัดการที่ดี  ประเด็นพิจารณาที่ 5 การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                               : M2 - M3 
     1)  หลักการและเหตุผล 
         สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นหน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 , ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 , ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2553 และ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของหน่วยงานบังคับบัญชา กระทรวงศึกษาธิการ 
จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ มีการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์รายงานวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์และแถลงข่าว เพื่อเผยแพร่
ความรู้ ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ผลงานของครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ของหน่วยงานในสังกัด
ต่อสื่อมวลชน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
         ในปัจจุบัน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 243 
โรงเรียน ซึ ่งการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับดำเนินงานให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จำเป็นต้องมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ ทั ้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือ
ขับเคลื่อนงานด้านประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติต่อไป                 
              2) วัตถุประสงค์ 
     1. สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
     2. เพ่ือบริหารงานด้านประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ 
     3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ ผลการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้หน่วยงาน บุคลากร ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง 
     4. เพ่ือพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

    3)  เป้าหมาย 
                   เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
               1. มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยมีจำนวน
สมาชิก ไม่น้อยกว่า 130 คน 
           2. มีการจัดตั้งเครือข่าย e-Network/กลุ่มเครือข่ายบริหารประชาสัมพันธ์ วางแผนผลิตสื่อ และ
ติดตามข่าวสาร 
           3. มีใบประกาศนียบัตรออนไลน์ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 114 คน คณะทำงาน 
จำนวน 16 คน และวิทยากร จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 132 ใบ 
           4. มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ ในพ้ืนที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 1 บอร์ด 
           5. มีป้ายซีทรูขั้นตอนการให้บริการ ประจำกลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มอำนวยการ อย่างน้อย 1 แผ่น กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อย่างน้อย 1 แผ่น และกลุ่มบริหารงานบุคคล อย่างน้อย 1 แผ่น 
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                 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
                  1.สมาชิกในเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สามารถดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามหลักการ 
รูปแบบที่กำหนด ได้อย่างถูกต้อง 
                  2. คร ูนักเรียน ประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
มากยิ่งขึ้น 
                  ผลที่คาดว่าจะเกิด  
                  1. สมาชิกในเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ มีความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ ของ
หน่วยงานที่ถูกต้อง และ ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 
                   2. สมาชิกในเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนางานประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง 
                   3. สพป.มุกดาหาร มีความสัมพันธ์ประสานสามัคคี ที่ดีต่อสื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การประชาสัมพันธ์ 
                   4. สพป.มุกดาหาร เสนอข่าวสาร ข้อมูล ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ถึงกลุ่มเป้าหมาย และสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได ้
                   5. ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด รวมทั้ง ประชาชน องค์กร หน่วยงาน ได้รับทราบ
ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างแพร่หลายและต่อเนื่อง 
                   6. เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 
                   ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
                    ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เกิดความศรัทธาเลื่อมใสและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
                   กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สถานศึกษาในสังกัด ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป 
                   พื้นที่ดำเนินการ 
                    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                   ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
           เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2565  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                      : M4 - M5 
             1) กิจกรรม 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(ต.ค.-ธ.ค.65) (ม.ค.-มี.ค.66) (เม.ย.-มิ.ย.66) (ก.ค.-ก.ย.66) 

กิจกรรม 1. สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ ์   
✓ 

  

1) แต่งต้ังคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร   ✓   

ออกหนังสือถึง ร.ร. ขอรายชื่อผู้เขา้ประชุมฯ เครือข่ายละ 6 คน 
เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่าย ปชส. สพป.มห.  

  
✓   

ออกหนังสือถึง บุคลากรในสังกัด เพื่อร่วมเป็นคณะทำงาน 
เครือข่าย ปชส.สพป.มห. = 16 คน 

  
✓   

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ปชส. สพป.มห. = 114 + 16 = 
130 คน 

  
✓   

สร้าง e-Network โดยใช้ Application Line (สร้างกลุม่ไลน์
สำหรับเครือข่าย ปชส.สพป.มห.) 

  
✓   

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
พัฒนางานประชาสัมพันธ์ยั่งยืน สพป.มุกดาหาร 

  
✓   

หนังสือเชิญ วิทยากร จำนวน 2 ท่าน   ✓   

จัดเตรียม กำหนดการ ประชุมฯ + สื่อท่ีเกี่ยวข้อง + ทรัพยากรที่
ต้องมีในการประชุมฯ 

  
✓   

ประชุมคณะทำงาน บุคลากรเขตพื้นที่ จำนวน 16 คน เพื่อ
เตรียมการจดัการประชุมฯ 

  
✓   

แจ้ง คณะทำงานเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กลุ่มเป้าหมาย     
130 คน 

  
✓   

ดำเนินการประชุมตามวันและเวลาที่กำหนด   ✓   

- กลุ่มเป้าหมาย 130 คน (130*180) = 23,400 บาท   ✓   

- วิทยากร ชม. ละ 300/คน จำนวน 2 คน ประชุม 5 ชม.  
(เช้า 3 บ่าย 2) 2*1500 = 3,000 บาท 

  
✓   

- ป้ายการประชุม   ✓   

- ค่าพาหนะเหมาจ่าย ผูเ้ข้าร่วมประชุม 130 คน (130x100)   ✓   

3) จัดทำใบประกาศนียบัตร ออนไลน ์   ✓   

- ผู้เข้ารับการประชุม = 114 ใบ , - คณะทำงาน = 16 ใบ , 
วิทยากร = 2 ใบ 

  
✓   

4) จัดทำสรุปผลการประชุมฯ ตามโครงการ   ✓ ✓ ✓ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(ต.ค.-ธ.ค.65) (ม.ค.-มี.ค.66) (เม.ย.-มิ.ย.66) (ก.ค.-ก.ย.66) 

จัดทำรูปเล่มสรุปผลการประชุมฯ ตามโครงการฯ : รายละเอียด
โครงการ , เอกสารประกอบการประชุม , วิธีการประเมินผล , ผล
การประเมิน , สรุปผลและข้อเสนอแนะ , ภาคผนวก 

  

✓ ✓ ✓ 

กิจกรรม 2. ติดตาม ประเมินผล เครือข่ายประชาสัมพันธ ์   ✓ ✓ ✓ 
5) กำหนดรูปแบบการติดตาม ประเมินผล เครือข่าย 
ปชส.สพป.มห. 

        

- กำหนดรูปแบบการจัดเก็บการประชาสัมพันธ์ของเครือข่าย 
อาทิ เรื่อง ประเด็น สถานท่ี/โรงเรยีน 

        

กิจกรรม 3. สร้างการรับรู้ภายในพื้นที่ สพป.มุกดาหาร         
6) จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ สำหรับเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ 
* บอร์ดกำมะหย่ี ขนาด 120x240 ซม. มีขาต้ังล้อเลื่อน 

        

7) จัดทำป้ายซีทรูขั้นตอนการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ,กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และกลุม่บริหารงานบุคคล 

        

 
           2) งบประมาณ   จำนวน  53,000  บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(ต.ค.-ธ.ค.65) (ม.ค.-มี.ค.66) (เม.ย.-มิ.ย.66) (ก.ค.-ก.ย.66) 

กิจกรรม 1. สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ ์     40,000        40,000  

1) แต่งต้ังคณะทำงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
สพป.มุกดาหาร 

          

ออกหนังสือถึง ร.ร. ขอรายชื่อผู้เขา้ประชุมฯ 
เครือข่ายละ 6 คน เพื่อดำเนินการแต่งตั้ง
คณะทำงานเครือข่าย ปชส. สพป.มห.  

  
        

ออกหนังสือถึง บุคลากรในสังกัด เพื่อร่วมเป็น
คณะทำงาน เครือข่าย ปชส.สพป.มห. = 16 คน 

          

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ปชส. สพป.มห. = 
114 + 16 = 130 คน 

          

สร้าง e-Network โดยใช้ Application Line 
(สร้างกลุ่มไลน์สำหรับเครือข่าย ปชส.สพป.มห.) 

          

2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ พัฒนางานประชาสัมพันธ์ยั่งยืน 
สพป.มุกดาหาร 
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กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(ต.ค.-ธ.ค.65) (ม.ค.-มี.ค.66) (เม.ย.-มิ.ย.66) (ก.ค.-ก.ย.66) 

หนังสือเชิญ วิทยากร จำนวน 2 ท่าน           
จัดเตรียม กำหนดการ ประชุมฯ + สื่อท่ีเกี่ยวข้อง 
+ ทรัพยากรที่ต้องมีในการประชุม 

  
        

ประชุมคณะทำงาน บุคลากรเขตพื้นที่ จำนวน 16 
คน เพื่อเตรียมการจดัการประชุม 

  
        

แจ้ง คณะทำงานเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
กลุ่มเป้าหมาย 130 คน 

  
        

ดำเนินการประชุมตามวันและเวลาที่กำหนด           
- กลุ่มเป้าหมาย 130 คน (130*180) = 23,400 บาท     23,400        
- วิทยากร ชม. ละ 300/คน จำนวน 2 คน ประชุม 
5 ชม. (เช้า 3 บ่าย 2) 2*1500 = 3,000 บาท 

  
   3,000        

- ป้ายการประชุม         600        
- ค่าพาหนะเหมาจ่าย ผูเ้ข้าร่วมประชุม 130 คน 
(130x100) 

  
  13,000        

3) จัดทำใบประกาศนียบัตร ออนไลน ์           
- ผู้เข้ารับการประชุม = 114 ใบ , - คณะทำงาน = 
16 ใบ , วิทยากร = 2 ใบ 

  
        

4) จัดทำสรุปผลการประชุมฯ ตามโครงการ           
จัดทำรูปเล่มสรุปผลการประชุมฯ ตามโครงการฯ : 
รายละเอียดโครงการ , เอกสารประกอบการ
ประชุม , วิธีการประเมินผล , ผลการประเมิน , 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ , ภาคผนวก 

  

        

กิจกรรม 2. ติดตาม ประเมินผล เครือข่าย
ประชาสัมพันธ ์

       -           -           -           -            -    

5) กำหนดรูปแบบการติดตาม ประเมินผล 
เครือข่าย ปชส.สพป.มห. 

          

- กำหนดรูปแบบการจัดเก็บการประชาสัมพันธ์
ของเครือข่าย อาทิ เรื่อง ประเด็น สถานท่ี/
โรงเรียน 

  
        

กิจกรรม 3. สร้างการรับรู้ภายในพ้ืนที่ สพป.
มุกดาหาร 

       -           -      13,000         -      13,000  

6) จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ สำหรับเผยแพร่
ข่าวสารต่าง ๆ 

  
     5,000      
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กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(ต.ค.-ธ.ค.65) (ม.ค.-มี.ค.66) (เม.ย.-มิ.ย.66) (ก.ค.-ก.ย.66) 

* บอร์ดกำมะหย่ี ขนาด 120x240 ซม. มีขาต้ัง
ล้อเลื่อน 
7) จัดทำป้ายซีทรูขั้นตอนการให้บริการ กลุ่ม
อำนวยการ,กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
และกลุ่มบริหารงานบุคคล 

  
     8,000      

รวมท้ังสิ้น (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ)        -      40,000    13,000         -      53,000  
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โครงการพัฒนางานระบบบรหิารงาน (งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) และงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
 

ผู้รับผิดชอบ     1) นางสุพัตรา  พรมรักษา  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
               2) นางปาลิดา   คำพิชิต  นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ 

                     3) นางสาวศุภสุตา   พุทธเจริญ    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  

                     4) นายรุ่งเรือง  อาจหาญ    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  

กลุ่ม   อำนวยการ    โทรศัพท์ 0 4261 1532   โทรสาร 0 4261 3040  E-mail :  supasuta@mdh.go.th 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                         : M1 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (1) เป้าหมาย :  ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ :  ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
           (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์) ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานให้ตรงเป้าหมายของกลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  มีผลการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นเลิศตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (1) เป้าหมายระดับประเด็น : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

           (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ) บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมี     
ผลการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา กลยุทธ์จุดเน้น อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม และมีผลการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ไม่ต่ำกว่าระดับมาตรฐาน และมีผลการประเมินส่วนราชการ 
PMQA 4.0 ไม่ต่ำกว่าระดับพ้ืนฐาน  

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  :  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  :  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
                    (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย) ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรใน
สังกัดต่อต้านการทุจริต ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบการทำงานได้ 
(4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : ข้อ 2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง
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เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริห ารงาน  
ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส  เพื่อสกัดกั้น มิให้เกิดการทุจริตประพฤติ
มิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
   2. แผนการปฏิรูปประเทศ 
       แผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       (1) เป้าหมายรวม : ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: 
CPI) อยู่ใน 2o  อันดับแรกของโลกในปี 2579 
        (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป :  ข้อ 6. ด้านการบริหารจัดการ เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป : ให้มีกลไกที่เหมาะสมใน
การประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์  และการขับเคลื่อน
นโยบาย  และยุทธศาสตร์เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
  (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ  (Integrity  
and Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

จุดเน้น ด้านประสิทธิภาพ   - พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) : ทุกตัวชี้วัด ในหมวด 1-7 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) : ทุกตัวชี้วัดที่ 1-15 
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : ทุกตัวชี้วัด ของการรายงานในส่วนที่ 2 การติดตาม ประเมินผล  
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 
แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของ สพป.มุกดาหาร : กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา  
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ระดับดีขึ้นไป 
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ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                          : M2 - M3 
      1) หลักการและเหตุผล 
         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     
ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาภายใต้การกำกับดูแล ดำเนินการประเมินตนเองในการบริหารและการจัดการศึกษา
ที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ให้สามารถเชื่อมโยงการรายงานผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายในระบบที่ 
สพฐ. กำหนดให้ ประกอบด้วย (1) ระบบการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 (งานมาตรฐานสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา) (2) ระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการหรือระบบ (KRS) และ (3) ระบบรายงานผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)) โดย สพฐ. เป็น              
ผู้กำหนดเวลาในการเปิดและปิดระบบเพ่ือให้นำเข้าข้อมูลการรายงานผล 

   2)  วัตถุประสงค์ 
         1. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้รับบริการพึงพอใจและมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (งานมาตรฐานฯ) 
          2. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการตามภารกิจได้สอดคล้ องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (งาน KRS) 
          3. เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ
หน่วยงาน (งาน PMQA 4.0) 

   3)  เป้าหมาย 
                  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
               มีการรายงานผลการการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทัน
ตามกำหนดเวลา เพ่ือรับการประเมินหน่วยงาน ครบทั้ง 3 รายงาน ประกอบด้วย   
         1.รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
           2. รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

         3. รายงานผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
         ผลการการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับการประเมินในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ทั้ง 3 รายการ โดย  
          1. ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในระดับดีขึ้นไป 
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         2. ผลการประเมินส่วนราชการเป็นไปตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในระดับคุณภาพ 
        3. ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาได้รับการรับรองผล ในระดับพ้ืนฐาน 
                 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำข้อมูลไปพัฒนาการบริหารจัดการและ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
                 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
         1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและสถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐานผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด สำเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566- 2570 ของ สพป.มุกดาหาร           
          2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล สำเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566- 2570 ของ สพป.มุกดาหาร 
         3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและสถานศึกษาในสังกัด มีการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ สำเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566- 2570 ของ สพป.มุกดาหาร 
                 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและสถานศึกษาในสังกัด 
                 พื้นที่ดำเนินการ 
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและสถานศึกษาในสังกัด 
            4)  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
         เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2565    สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                      : M4 - M5 
             1) กิจกรรม 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1) ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการประเมินและการรายงานผล 
ของการประเมินทั้ง 3 รายงาน 

✓    

2) กำหนดผู้รับผิดชอบตามภารกจิและตัวช้ีวัด และแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการประเมินและรายงาน ท้ัง 3 รายงาน 

✓    

3) ดำเนินการประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินและการรายงาน 
และแจ้งกำหนดเปิด-ปิดระบบใหร้ายงานแก่ผู้รับผิดชอบและผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้คณะทำงาน ผู้รับผดิชอบมีความรู ้
ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินและการ
รายงานผล โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้   
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : การประชุมติดตาม ประเมินผลการบริหาร 
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

 ✓ ✓  

กิจกรรมที่ 2 : การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ 
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
(KRS)    

 ✓ ✓  

กิจกรรมที่ 3 : การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะ
ของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 (PMQA 4.0) 
4) คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
ภารกิจและตัวชี้วดัที่ได้รบัมอบหมายและรายงานผลตาม
ปฏิทินปฏิบัติงาน ที่ สพฐ. กำหนด และรายงานเข้าระบบใน
รอบ 1 (รอบ 6 เดือน) ตามที่ สพฐ. กำหนด 
5) ดำเนินการประชุมติดตามเพื่อเตรียมการรายงานในรอบที่ 2 
(รอบ 12 เดือน) โดยแบ่งการประชุมเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 4 : การประชุมติดตาม/รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียม
รายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ✓ ✓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5 : การประชุมติดตาม/รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียม
รายงานผลทางการประเมินตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) และการประเมิน
สถานะของหนว่ยงานในการเปน็ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  

   ✓ 

6) คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกจิ
และตัวช้ีวัดทีไ่ด้รับมอบหมายและรายงานผลตามปฏิทินปฏิบตัิงาน 
ที่ สพฐ. กำหนด และรายงานเข้าระบบในรอบ  2 (รอบ 12 เดือน/
สิ้นปีงบประมาณ) ตามที ่สพฐ. กำหนด 

  ✓ ✓ 

7) รายงานผลการการรับรองและคะแนนให้ผู้บังคับบัญชา 
และบุคลากรในสังกัดทราบ และนำผลมาใช้ในการวางแผน 
การประเมินในรอบหน้าอย่างต่อเนื่องในทุกปี 

   ✓ 
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 2) งบประมาณ   จำนวน 30,000 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมติดตาม ประเมินผลการ
บริหารจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
- ค่าอาหาร (50คน x 1วัน x 120บาท) = 6,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (50คน x 2ครั้ง x 30บาท) = 3,000 บาท 
*หมายเหตุ : จัดประชุมก่อนการรายงานรอบ 1* 

- 9,000 - - 9,000 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมิน
ตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (KRS) 
- ค่าอาหาร (50คน x 1วัน x 120บาท) = 6,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (50คน x 2ครั้ง x 30บาท) = 3,000 บาท 
*หมายเหตุ : จัดประชุมก่อนการรายงานรอบ 1* 

- 9,000 - - 9,000 

กิจกรรมที่ 3 การประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมิน
สถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (PMQA 4.0)  
- ค่าอาหาร (50คน x 1วัน x 120บาท) = 6,000 บาท 

- - 9,000 - 9,000 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 (50คน x 2ครั้ง x 30บาท) = 3,000 บาท 
*หมายเหตุ : จัดประชุมก่อนการรายงานรอบ 2* 
กิจกรรมที่ 4 การประชุมติดตาม/รวบรวมข้อมลูเพื่อ
เตรียมรายงานผลการตดิตาม ประเมินผลการบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (50คน x 1ครั้ง x 30บาท) = 1,500 บาท 
*หมายเหตุ : จัดประชุมก่อนการรายงานรอบ 2* 

- - - 1,500 1,500 

รวมท้ังสิ้น  (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) - 18,000 9,000 3,000 30,000 
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โครงการพัฒนางานการควบคุมภายใน 
 

ผู้รับผิดชอบ      1) นางสุพัตรา   พรมรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
                     2) นางสาวศุภสุตา   พุทธเจริญ    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
กลุ่ม อำนวยการ    โทรศัพท์ 0 4261 1532 โทรสาร 0 4261 3040    E-mail :  supasuta@mdh.go.th 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                         : M1 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    (1) เป้าหมาย  : 3. ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (2) ประเด็น :  6. ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
             6.1  ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
               (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)  ภาครัฐมี
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย 1. ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต          
3. การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ                 
4. การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (1) เป้าหมายระดับประเด็น :  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                    (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ)   ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย 1. ประชาชนและภาคีต่าง ๆ  ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 3. การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
มีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ 4. การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ   

   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : ข้อ 2. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
             (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย) ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรใน
สังกัดต่อต้านการทุจริต ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบการทำงานได้ 
   (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย :  ข้อ 2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส 
ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  
ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้
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ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส  เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติ       
มิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
2. แผนการปฏิรูปประเทศ 
    แผนการปฏริูปประเทศ  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     (1) เป้าหมายรวม : ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: 
CPI) อยู่ใน 20  อันดับแรกของโลกในปี 2579 
     (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป : ข้อ 6. ด้านการบริหารจัดการ เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป : ให้มีกลไกที่เหมาะสม 
ในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม.วันที่ 4 ธ.ค. 2560 (Z) 
  (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ   

 ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ  (Integrity  
and Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ. 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
จุดเน้น ด้านประสิทธิภาพ - พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) : หมวด 1 การนำองค์การ   
1.2 การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใสการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวชี้วัดที่  การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
ประเดน็การพิจารณาที่ 5 การจัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของ สพป.มุกดาหาร กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ระดับดีขึ้น 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                               : M2 - M3 
     1) หลักการและเหตุผล 
        ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ และข้อ ๘ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผล
การควบคุมภายใน โดยให้มีการรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและ
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กระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินแล้วแต่กรณี สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอันเป็นหน่วยงานต้นสังกัด จึงได้กำหนดให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี และรายงาน
ต่อต้นสังกัดตามท่ีกำหนด  
              2) วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามภารกิจของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพทำให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่น ๆ 
ที่อาจมีขึ้นในหน่วยงาน 
          2. เพ่ือให้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงในแต่ละด้านในหน่วยงานและให้นำมาตรการและการ
กำกับติดตามการแก้ไขปัญหามาใช้ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
          3. เพ่ือให้บุคลากรและหน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงและความผิดพลาดในการดำเนินงาน 

    3) เป้าหมาย 
                  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

        1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับรายงานผลประเมินผลการควบคุมภายใน
ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

        2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับรายงานผลประเมินผลการควบคุมภายใน
ครบทุกกลุ่ม/หน่วย  

        3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีรายงานผลประเมินผลการควบคุมภายในของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ จำนวน 1 เล่ม ประกอบด้วย แบบ ปค. 1 
แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 แบบติดตาม ปค.5  และแบบ ปค.6  
                  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีรายงานผลประเมินผลการควบคุมภายในที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และสมบูรณ์ สามารถนำผลมาใช้ในการวางแผนการควบคุมภายในได้อย่างต่อเนื่องในทุกปี 
                  ผลที่คาดว่าจะเกิด  
         1. บุคลากรในสังกัดสามารถดำเนินการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) ประเมินผลการ
ควบคุมและพิจารณากิจกรรมที่มีความเสี่ยงได้และหาวิธีควบคุมติดตามความเสี่ยงนั้นได้  
          2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารดำเนินการและรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในได้ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ต่อต้นสังกัดได้ทันตามกำหนดเวลาด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
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                  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
                   1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและสถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารจัดการที่
ได้มาตรฐาน สำเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566- 2570 ของ สพป.มุกดาหาร  

        2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล สำเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566- 2570 ของ สพป.มุกดาหาร 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและสถานศึกษาในสังกัด 

พื้นที่ดำเนินการ 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและสถานศึกษาในสังกัด 
               4)  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
            เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2565   สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                      : M4 - M5 
             1) กิจกรรม 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การดำเนินงานตามภารกิจ
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และวางแผนจดัวางระบบการ
ควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาการดำเนินงานตามภารกิจ 

✓    

2) วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัย 
ความเสีย่ง และจดัลำดับความสำคัญของความเสีย่ง 
ในการดำเนินงาน และวางแผนปรบัปรุงตามแนวทาง 
การควบคุมภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

✓    

3) กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสีย่งในแต่ละปจัจัยความ
เสี่ยงและระบบการควบคมุภายในของทุกหน่วยงานในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

✓    

4) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและจัดทำมาตรฐานการควบคุม
ภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสอดคล้องกับสำนักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด  

 ✓   

5) ดำเนินกิจกรรมที่ 1 : ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานการควบคุมภายใน 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
 

✓ ✓ 

6) ดำเนินการควบคุมภายในตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในที่ได้จัดวางระบบไว้และหลักเกณฑ์วิธีการ 
ที่กำหนดอย่างชัดเจน 

  ✓ ✓ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

7) ให้บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดบันำมาตรการ
ป้องกนัความเสี่ยงไปใช้ในการควบคมุการดำเนนิงานตามภารกิจของงาน 

   ✓ 

8) แจ้งสถานศึกษาในสงักัดดำเนินการควบคุมภายในและ
รายงานผลการดำเนนิงานการควบคุมภายในต่อสำนักงานเขต
พื้นที่ต้นสังกัดภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรวบรวมข้อมูล
และดำเนนิการในสว่นที่เก่ียวข้องต่อไป 

   ✓ 

9) ดำเนินกิจกรรมที่ 2 : ประชุมสรุปและรายงานผล 
การดำเนินงานการควบคุมภายใน 

   ✓ 

10) ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่
กำหนดทุกระดับ ติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง และปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอเป็นระยะ ๆ 

   ✓ 

11) รายงานผลการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่ 
ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตน้สงักัด 
ในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรายงานสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินต่อไป และนำผลมาใช้ในการวางแผนการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่องในทุกป ี

   ✓ 

            2) งบประมาณ   จำนวน 10,500 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานการควบคุมภายใน
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (1 วัน) 
- ค่าอาหาร (50คน x 1วัน x 120บาท) = 6,000 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50คน x 2ครั้ง x 30บาท)  

- - - 9,000 9,000 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมสรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานการควบคมุภายใน (0.5 วัน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 (50คน x 1ครั้ง x 30บาท) = 1,500 บาท 

- - - 1,500 1,500 

รวมท้ังสิ้น  (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) - - - 10,500 10,500 
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โครงการ ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional 
Learning  Community) 
 

ผู้รับผิดชอบ      1) นางสุพัตรา   พรมรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
                     2) นางปาลิดา  คำพิชิต              นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ 

            3) นางสาวฐิตารีย์  รัชอินทร์        เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ 

กลุ่ม   อำนวยการ      โทรศัพท์   042-611532      E-mail :  ………………………………………………….. 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                         : M1 
แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  (Z) 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (1) เป้าหมาย : การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   (2) ประเด็น  :  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

                 (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)   

ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ตรงเป้าหมายของกลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กำหนด  มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามตัวชี้วัด   

แผนระดับท่ี 2   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 

1.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ :  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

            (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ) นำนโยบาย

ด้านการศึกษาและข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาที่ได้รับจากการรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. และมติที่ประชุมตาม

โครงการขับเคลื ่อนย ุทธศาสตร ์การศึกษาสู ่การปฏิบ ัต ิโดยใช ้กระบวนการ PLC (Professional Learning 

Community) ไปขยายผลสู่สถานศึกษาในสังกัดแล้ว ครูจะนำแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาที่ได้จาก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานั้นไปจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที ่มี

คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาการเรียนรู้ 

    (3) เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ 

ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

   (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ) นำนโยบายด้านการศึกษา

และข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาที่ได้รับจากการรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. และมติที่ประชุมตามโครงการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ไป

ขยายผลสู่สถานศึกษาในสังกัดแล้ว ครูจะนำแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาที่ได้จากสำนักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษานั้นไปจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน      

มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

     (4) แนวทางการพัฒนา :  ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความ

รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความรับผิดชอบ

ของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม 

2. แผนการปฏิรูปประเทศ (Y) 

    แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

    เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับ คุณภาพของการจัดการศึกษา 

แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ  ตามมติ ครม. (Z) 

    (1)  แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี   (2566-2570)  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    (2)  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ........................................................................... ...   

ความสอดคล้องกับนโยบย/จุดเน้นของ สพฐ. ……………………………………………………………………………………………. 

การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA)  หมวดที่ .................................................. 

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  ตัวชี้วัดที่ ....................... 

ส่วนที่ 2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                   :M2-M3 

            1) หลักการและเหตุผล 

      ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการสถานการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์  ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นับเป็น
หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยการนำนโยบายด้านการ
จัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ บุคลากรเหล่านี้จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการดำเนินกิจกรรม
ทางการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้นให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อจะได้นำไปขยายผลสู่กลุ่ม /หน่วย 
สถานศึกษาในสังกัด และผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
มีการประชุมปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาที ่เป็น
ปัจจุบัน และชี้แจงให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเข้าใจในนโยบายด้านการศึกษาและแนวทางการดำเนินกิจกรรมทาง
การศึกษานั้น ๆ จาก  ต้นสังกัด เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนรับฟัง
ประเด็นปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานต่าง ๆ เผื่อจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ 
และร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาของการบริหารจัดการศึกษาได้ทันท่วงที 
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             2)  วัตถุประสงค์ 

         1. เพ่ือประชุมชี้แจงนโยบายด้านการศึกษา  และข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
         2.เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ให้สนองต่อนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         

        3. เพ่ือประชุมปรึกษาหารือและประสานงานกัน โดยใช้กระบวนการ PLC แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
                    4. เพื่อประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด เพื่อแจ้งแนวทาง ซักซ้อมเข้าใจ แนวปฏิบัติในการ
ปฏิบัติราชการ รวมถึงนโยบายเร่งด่วนจากกระทรวงศึกษา หรือ สพฐ.จะได้เตรียมความพร้อมได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 
  3)   เป้าหมาย 

      เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา 
ร่วมกันที่สนองต่อนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

          ผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาที่ถูกต้องชัดเจน  
และนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
                   ผลที่คาดว่าจะเกิด  

         ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์  ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดำเนินการตามโครงการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหารและสถานศึกษาในสังกัด  สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่จัดทำโครงการฯดังกล่าว ที่ได้
กำหนดไว้ จนเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กับผู้เรียนได้ และเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนร่วมกับการบริหารภายใต้โครงการดังกล่าวนี้ 
        ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ( KPIs)   

      เชิงปริมาณ 

  มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ผู้อำนวยการ 
กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 ขึ้นไป 
ของกิจกรรม ดังต่อไปนี้  กิจกรรม การประชุมประจำสัปดาห์ “สภากาแฟ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ซึ่ง สพฐ.ถ่ายสดทุก
เช้าวันพุธ เพ่ือรับนโยบายและกิจกรรมเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ   
          เชิงคุณภาพ 

           1. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาท่ีถูกต้องชัดเจน 
และนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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  2. งานนโยบายและติดตามงานที่ กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.สั่งการ ให้เป็นแนวทางและ
พัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน 
  3. ผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัดได้สร้างความรับรู้ เข้าใจ ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา นำไปสู่การพัฒนาการศึกษา สู่สถานศึกษา 
          ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  :   

          เริ่มต้นวันที่  1  ตุลาคม  2565  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2566  

                4)  สถานที่ดำเนินโครงการ    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
             1) กิจกรรม 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  

ไตรมาส 1 
(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 
(มค-มีค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 
(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : การประชุมประจำสัปดาห์    “สภากาแฟ 
พุธเช้า ข่าว สพฐ.”  

    

 2) งบประมาณ   จำนวน  36,000.- บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณ  (บาท) 

ไตรมาส 1 
(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 
(มค-มีค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 
(กค.-กย.66) 

รวม 

กิจกรรมที่ 1 : การประชุมประจำสัปดาห์      
“สภากาแฟ พุธเช้า ข่าว สพฐ.”  

9,000 9,000 9,000 9,000 36,000 

รวมทั้งสิ้น 9,000 9,000 9,000 9,000 36,000 
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล ITA  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  
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          4. นายอดิศร  ก้อนคำ            ศึกษานิเทศก์ 

          5. นางสาวสิริพรรณ จงึสุทธิวงษ์     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
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ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                               : M1 

 แผนระดับท่ี 1   แผนยุทธศาสตร์ชาติ   (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (1) เป้าหมาย :  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                  (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)   

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์

ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ 

แผนระดับท่ี 2   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ  (Y) 

1.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

            (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ) การทุจริตใน

สังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศไทยอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองใน    ทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน เช่น การรับ

สินบน การจัดซื้อจัดจ้าง แต่ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากข้ึน เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การ

ทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง เพื่อเป็น

การยับยั้งและต่อต้านการทุจริต ประพฤติชอบ ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต 

ความมัธยัสถ์และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบโดยสิ้นเชิง 

    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     (3) เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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   (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ) การทุจริตใน

สังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศไทยอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองใน    ทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน เช่น การ

รับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง แต่ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย 

การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ ในวงกว้าง เพ่ือ

เป็นการยับยั้งและต่อต้านการทุจริต ประพฤติชอบ ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์

สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบโดยสิ้นเชิง 

    (4) แนวทางการพัฒนา : ปลุกและปลูกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่า
สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตนสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อ
การทุจริต เข้ามามีส่วนร่วมต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษา
ภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อปฏิรูป”พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็น
พลเมืองเต็มข้ึน สามารถทำหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต 
แผนระดับ 3   แผนปฏิบัติการ  ตามมติ ครม. (Z) 

(1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570)  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ..................................................................................... 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ. ....................................................................................... ...................... 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) หมวดที่ ...................................................... 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  (KRS) ตัวชี้วัดที่ ........................ 
 

ส่วนที่ 2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ                                                                    :M2-M3 
            1)  หลักการและเหตุผล 

                  การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล และเป็น
อุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรง
ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น 
ตัวอย่าง เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมาย
และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 
  รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ ในการประกาศ
นโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฎในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝัง
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต 
ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (2560-2564) ซึ ่งเป็นกรอบทิศทางการดำเนินการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่ งส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทย       
มีวินัยและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
บูรณาการ โดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาคและ
เป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่วงดุลอำนาจ ควบคู่
กับการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาและ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างมีจรรยาบรรณและต่อเนื่อง  โดยยุทธศาสตร์
ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 
  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต 
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง
ระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับ
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไก
และกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับรัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์
ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็น
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ 
  จากเหตุผลและความสำคัญดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
จึงจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื ่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเน ินการเสริมสร้างค ุณธรรม จริยธรรม และ                          
ธรรมาภิบาล สำหรับข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
            2)  วัตถุประสงค์ 

       1. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตน
เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรสู่วิถีสุจริตชน 
                  2. เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมายเพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

       3. เพื ่อยกระดับมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจร ิตภายในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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 3) เป้าหมาย 

   เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 

   1. อบรมผู้บริหารและบุคลากรทุกคน จำนวน 85 คน ให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมสู่วิถีสุจริตชน 

   2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไป

ตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมายเพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 

   3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการยกระดับมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ภายในหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพและผ่านเกณฑ์การประเมิน และมีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

   เป้าหมายเชิงผลลัพธ์   (Outcome) 

   1. ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมสู่วิถีสุจริตชน 

   2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไป

ตามเป้าหมาย 

   3. ผู้บริหาร และบุคลากรทุคน มีความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

   4. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน

หน่วยงาน ที่มีประสิทธิภาพและผ่านเกณฑ์การประเมิน 

   ผลที่คาดว่าจะเกิด 

                 1.ได้แนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

    2. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   ได้มีการพัฒนากลไกและ

กระบวนการด้านการป้องการทุจริต   ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

    3. มีความตระหนักรู ้และสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต         

มีจริยธรรม คิดดี ทำดี มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ  สู่วิถีเขตสุจริต  ผ่านกระบวนการคิด

อย่างเป็นรูปธรรม  นำไปสู่การปฏิบัติที ่ถูกต้องเหมาะสม  และยั่งยืนของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร 

    4.บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินโครงการ

เขตสุจริต 

    5. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร       

มีคะแนนเพิ่มสูงขึ้น 
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 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

 เชิงปริมาณ 

 1.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต  มีจิตสาธารณะและสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม  ร้อยละ 90 

 2. ครู  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทน

ต่อการทุจริต   ร้อยละ 90 

 3. ค่าคะแนนเฉลี ่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 90 

 เชิงคุณภาพ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา  สามารถดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด 

    กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ : บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

    พื้นที่ดำเนินการ  :  สำนักงานแขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

          4)   ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

    เริ่มต้นวันที่ 1  ตุลาคม  2565  สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2566 
ส่วนที่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         :M4-M5 
             1) กิจกรรม 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  

ไตรมาส 1 
(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 
(มค-มีค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 
(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาเอกสารและแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และวางแผนเสนอขออนุมัติ
โครงการ 

    

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเตรียมดำเนินการกิจกรรมสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต 

    

กิจกรรมที่ 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (ITA) 

    

กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของ 
ทุกกลุ่มงาน - ข้าราชการและบุคลากรทุกคน 

    

กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมส่งเสริมมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
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            2)  งบประมาณ   จำนวน  100,000   บาท  

กิจกรรม 
งบประมาณ  (บาท)  

รวม ไตรมาส 1 
(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 
(มค-มีค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 
(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาเอกสารและแนวทางการขับเคลื่อน
กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 

     

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเตรียมดำเนินการกิจกรรมสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน 
-ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท  
-ค่าอาหารว่าง 60 บาท) 

 4,800   4,800 

กิจกรรมที ่ 3 : ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ( ITA) (จำนวนผู ้เข้าร่วม
ประชุม 60 คน  
-ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท  
-ค่าอาหารว่าง 60 บาท) 

  10,800  10,800 

กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของทุก
กลุ่มงาน  ข้าราชการและบุคลากรทุกคน  จำนวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 85 คน จำนวน 2 วัน 
-ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท/คน/วัน  
-ค่าอาหารว่าง 60 บาท/คน/วัน 
-ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 6 ช่ัวโมง 7,200 บาท 
-ค่าวัสดุ 5,000 บาท 

  42,800  42,800 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนใน
การกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงานจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 85 คน 
จำนวน 2 วัน 
-ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท/คน/วัน  
-ค่าอาหารว่าง 60 บาท/คน/วัน 
-ค่าวัสดุ 3,400 บาท 

  41,600  41,600 

รวมท้ังสิ้น  (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) - 4,800 95,200 - 100,000 
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โครงการอบรม ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกจ่ายเงิน การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ให้กับโรงเรียนในสังกัด  และผู้ท่ีเกี่ยวข้องประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ผู้รับผิดชอบ      นางสาวทองม้วน   สุทธิคุณ    นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ 
กลุ่ม  บริหารการเงินและสินทรัพย์   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
โทรศัพท์/โทรสาร   06-3464-6888       E-mail : ……………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                               : M1 
แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และบริหารงบประมาณได้รวดเร็ว 
ส่งผลผลิตผลผลิตมวลรวม  และ GDP มีการเจริญเติบโต สามารถแข่งขันกับประเทศข้างเคียงได้ 

(2)  ประเด็น : ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
(อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)  โครงการ 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกจ่ายเงิน การศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล  ค่าตอบแทน    

ค่าใช้สอย และวัสดุ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับหน่วยงาน

ที่โรงเรียนในสังกัด และเกี่ยวข้องงบประมาณ 2566  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารถือเป็น

ส่วนหนึ่งในการที่จะให้ความรู้  ทักษะ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  และการเบิกจ่ายเงิน ให้สมารถบริหาร

งบประมาณได้รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  สร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน รวมทั้งสนับสนุนการป้องกัน

ปราบปราม  การทุจริตประพฤติมิชอบของผู้ส่วนเกี่ยวข้อง ในการบริหารงบประมาณ ในหน่วยงานสถานศึกษาใน

สังกัด โดยเน้นการบริหารงบประมาณ ใช้งบประมาณที่มีอย่างจำกัดให้คุ้มค่าการให้ ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานแก่

ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องที่ ทำหน้าที่ การเงิน การบัญชีและด้านการพัสดุ  

แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
(1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

        เป้าหมาย 
        1. รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค  
        2. พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการค้า  
        3. จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
        4. ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง ระบบและมาตรการทางภาษี  
        5 .กำหนดให้มีการติดตามประเมินผล สัมฤทธิ ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  และผลสัมฤทธิ ์ของ
แผนงาน/โครงการ 
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(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

1. แนวทางในการพัฒนา 

           เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน การดำเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะอย่างเหมาะสม  

         2.  ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      2. เป้าหมายของแผนย่อย 
          1. เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ อย่างเหมาะสม  
         2. องค์กรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร และโรงเรียนในสังกัด ต้อง มีสมรรถนะและ
สร้างความทันสมัยในการจัดบริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ให้กับครู นักเรียน ประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง 
     3 ตัวชี้วัดแผนย่อย    
         1.ระดับความสำเร็จการ เปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามา ดำเนินการบริการ สาธารณะ  
         2.องค์กรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนในสังกัดมีสมรรถนะ  และสร้างความ 
ทันสมัยในการจัดบริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ให้กับโรงเรียน ครู นักเรียน และประชาชน  ผู้เกี่ยวข้อง 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนด้านการศึกษาด้านการศึกษา 

(1) เป้าหมายรวม 
(2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ............................................................................ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ.............................................................................................  
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ตัวชี้วัดที่ 18 -24 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล  

                   ด้วยปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้รับงบประมาณจำนวนมาก

ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยงข้อง และ พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 และ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(EGP)   ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ   เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงาน และ

โรงเรียนในสังกัด  สามารถเข้าใจ  มีความรู้  และสามรถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์  ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

รวมทั้งเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับงบประมาณ  สามารถจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการต่างๆได้เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบฯ 

นโยบายของรัฐบาล   เช่น ปัญหาการรั่วไหลจากการทุจริต  ปัญหาความไร้ประสิทธิภาพมีความผิดพลาด  ล่าช้าในการ

ดำเนินการ  และ ภาครัฐจ่ายค่าสินค้าและบริการในราคาสูง กรมบัญชีกลาง จึงได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
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อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ลักษณะของการเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐ  และเพื่อปรับปรุงกลไก  และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐให้สามารถดำเนินการด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพ่ือความโปร่งใสลดปัญหาทุจริตคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและหน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

ได้ในราคายุติธรรม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้โรงเรียนที่ได้รับการ

จัดสรรงบประมาณ   สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง  รวดเร็ว ครบถ้วน และทั่วถึงและสามารถติดตามตรวจสอบกระบวนการ  

ได้ทุกขั้นตอน 

             2). วัตถุประสงค์ 

       1. โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังที่เก่ียงข้อง ระเบียบฯ 

การเบิกจ่ายเงิน และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  ให้สามารถนำความรู้ความที่ได้มาปรับใช้  และ

สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อ  จัดจ้าง  และการบริหารภาครัฐ  เพื่อเป็นโรงเรียน

ต้นแบบในการประมูลด้วยระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP)  

ระยะที่ 4  ครบกระบวนการ และเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน

โรงเรียนได้ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่มีความถูกต้องรวดเร็ว ครบถ้วน ทั่วถึง และสามารถ

ติดตาม ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทุกขั้นตอน   

       2. พัฒนาศักยภาพ ข้าราชกากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถ  

บริการข้าราชการครู บุคลการทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว ทันใจ ถูกต้อง โปร่งใส   

       3. กำกับติดตามโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณรายการค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 

   3)  เป้าหมาย 
                  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output).. โรงเรียนในสังกัดได้รับการประเมิน ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับ 
กาบริหารทางการเงิน การบัญชีและพัสดุ  ตามเป้าหมาย   
                  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร
งบประมาณเก่ียวกับ บริหารทางการเงิน การบัญชีและพัสดุ   
                  ผลที่คาดว่าจะเกิด โรงเรียนในสังกัดบริหารงบประมาณท่ีได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การจัด
กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน มีประสิทธิภาพ 
                  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ คะแนนประเมินการบริหารจัดการ ทางด้านการเงิน บญัชี พัสดุ สามารถรายงานผล
การประเมินให้ ผู้บริหารหนว่ยงาน และ สพฐ. ภายในกำหนด 
                  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ โรงเรียนในสังกัด ที่เป็นหน่วยรับตรวจ จำนวน 120  โรงเรียน 
                  พื้นที่ดำเนินการ  โรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร  

   4)  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
             เริ่มต้นวันที่  10  ตุลาคม  2565  สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2566 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
             1) กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 อบรม ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระเบยีบกระทรวง  การ
คลัง การเบิกจ่ายเงิน การศึกษาบตุร ค่ารักษาพยาบาล  ค่าตอบแทน  
ใช้สอย  และวัสดุ   การปฏิบัตติาม พ.ร.บ. การจดัซื้อจัดจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 ให้กับหน่วยงานที่โรงเรยีนในสังกัด 
และผูเ้กี่ยวข้องให้กับโรงเรียนท่ีไดร้ับงบประมาณ2565 ประกอบด้วย 
ผู้อำนวยการโรงเรยีน โรงเรียนละ 1 คน   และเจ้าหน้าหน่วยงานที่
ผู้เกี่ยวข้อง 1 คน    จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 180  คน (90  โรงเรียน) ดังนี้  
ระบบเชิงปฏิบัติการ 1 คร้ังๆละ  จำนวน  229 คน  (โรงเรียน 90  
โรงๆละ 2 คน= 180 คน วิทยากร และคณะทำงาน 49คน) 

 
 

✓ ✓ ✓ 

                          

             2) งบประมาณ   จำนวน   94,500  บาท 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
 
 
 

รวม ไตรมาส 1 
(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 
(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 
(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 :อบรม ประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการระเบยีบ
กระทรวงการคลัง การเบิกจา่ยเงิน การศึกษาบุตร ค่า
รักษาพยาบาล ค่าตอบแทน  ใช้สอย  และวัสดุ  การปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ให้กับหน่วยงานที่โรงเรียนในสังกัด และ
ผู้เกี่ยวข้อง  ให้กับโรงเรียนทีไ่ดร้ับงบประมาณ2566  
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 1 รุ่น 
1- ค่าอาหารว่าง ฯ 229คน x 30X2 มื้อX2 วัน) 
2. ค่าอาหารเที่ยง (120 บ*229 คน*2วัน) 
3.ค่าเอกสารประกอบการอบรม 289 เล่ม 135บาท 
4.ค่าวิทยากร  600บ*6 ชม=3,600*1คน 

   
 
 
 
 
 
 

27,480 
54,960 
5,000 
7,200 

  

         รวมท้ังสิ้น  (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) - - 94,500 - 94,500 
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โครงการ ประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพป.มุกดาหาร 

ผู้รับผิดชอบ   1)  นายสายันต์  ผาดโผน     ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
                 2)  นางอโณทัย   ยืนยั่ง       นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
กลุ่ม  บริหารงานการเงินและสินทรัพย์     โทรศัพท์  042-611532   E-mail  : …………………………………………… 

ส่วนที่ 1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                : M1 
แผนระดับท่ี 1   แผนยุทธศาสตร์ชาติ  (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1)  เป้าหมาย  : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
(2)  ประเด็น  :  ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับทุกประเด็น  ทุกภารกิจ   และทุกพ้ืนที่ 
 (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)  เพ่ือเป็น 

การเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการได้รับทราบถึงระเบียบและแนวปฏิบัติ  รวมทั้งทราบถึง
สิทธิต่าง ๆ  ที่จะได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว  อีกทั้ง  เพื่อเป็นการดำเนินการขอรับบำเหน็จ  บำนาญ    
เงินบำเหน็จดำรงชีพ   เงินบำเหน็จรายเดือน  เงิน กบข.  และ เงิน กสจ.  ให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวได้รับเงิน
บำนาญต่อเนื่องจากเงินเดือนปกติ   
แผนระดับท่ี 2   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ   (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์  ประเด็น  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
                (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ)หน่วยงานมีการ 

กำหนดเป้าหมาย  เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ  สอดคล้องความต้องการ
และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 
    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  :  การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
                 (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ) หน่วยงานมีการกำหนด
เป้าหมาย เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ  สอดคล้องความต้องการและ
เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 
    (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ  และสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
   แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
    (1)  เป้าหมายรวม : ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการ
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา  และสร้างธรรมาภิบาล 
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    (2)  เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ   โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ   ฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง  
        เป้าหมายรวม :  การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกสารตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ   เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพ   ลดความเหลื่อมล้ำและสามารถแข่งขันได้ 
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
 (1)  เป้าหมายรวม  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  โปร่งใส   ตรวจสอบได้   
กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
         (2)  ยุทธศาสตร์ที่ 6   การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
             เป้าหมายที่ 1    ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ   และมีประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
แผนระดับ 3   แผนปฏิบัติการ  ตามมติ  ครม. (Z) 
    (1)  แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2)  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ.......................................................................... ......... 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ................................................................................................................ 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) 9yตัวช้ีวัดท่ี  หมวดที่ 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวชี้วัดที่........................... 

ส่วนที่ 2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ  (X)                                                               : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 

                  ใน ปี พ.ศ. 2566  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 200 คน   และลูกจ้างประจำ
ในสังกัด  จำนวน 10 คน  จะเกษียณอายุราชการ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ
ราชการได้รับทราบถึงระเบียบและแนวปฏิบัติ  รวมทั้งทราบถึงสิทธิต่าง ๆ  ที่จะได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว  
อีกทั้ง  เพื่อเป็นการดำเนินการขอรับบำเหน็จ  บำนาญ เงินบำเหน็จดำรงชีพ   เงินบำเหน็จรายเดือน  เงิ น กบข.  
และ เงิน กสจ.  ให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวได้รับเงินบำนาญต่อเนื่องจากเงินเดือนปกติ  ซึ่งได้จัดทำเสนอโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น 

2) วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี  

พ.ศ. 2566  มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิต่าง ๆ  ที่จะพึงได้รับจากทางราชการ 
                  2.เพื่อจัดทำและยื่นแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ  บำเหน็จดำรงชีพ  บำเหน็จรายเดือน เงิน กบข. 
และ เงิน กสจ. ให้สามารถได้รับเงินบำนาญ  บำเหน็จรายเดือน  ต่อเนื่องจากเงินเดือนประจำ 
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                  3. เพื่อให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำในสังกัดที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2566  เกิดความ
มั่นใจการที่จะได้รับบริการที่ดี  ขวัญและกำลังใจ  และเจตคติที่ดีต่อองค์กร 

3) เป้าหมาย    
เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัด  เพ่ือให้ทราบถึงสิทธิต่างๆ ที่ตนเอง 

จะได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว  และให้รับทราบว่าทายาทจะมีสิทธิ์ได้รับอะไรบ้าง  จากทางราชการ   
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์   (Outcome) 
1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ  ได้รับทราบถึง 

สิทธิต่าง ๆ  ที่ตนจะได้รับจากทางราชการหลังจากเกษียณอายุแล้ว 
                  2. สามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองได้ 
                  3. ได้รับบำนาญ และบำเหน็จรายเดือนต่อเนื่องต่อจากเงินเดือนปกติ 
                  ผลที่คาดว่าจะเกิด 
                  1.ข้าราชการและลูกจ้างประจำที ่จะเกษียณมีความรู ้ความเข้าใจในระบบการขอยืนรับบำเหน็จ
บำนาญด้วยตนเอง 
                  2. ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณได้รับความรู้สิทธิที่ตนจะได้รับหลังเกษียณอายุราชการอย่างถูกต้อง 
                  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
                  เชิงปริมาณ 
                  ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุในปี 2566  จำนวน 210 ราย  ที่เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ 
                  เชิงคุณภาพ 
                  ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุในปี 2566  จำนวน 210 ราย  เกิดความเข้าใจ และ
สามารถเข้าระบบยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญได้ทุกราย 
                  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
                  1.ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุในปี พ.ศ. 2566  จำนวน 210 ราย 
                   2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ให้บริหารข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ
ที่เกษียณในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 พื้นที่ดำเนินการ 
                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
เริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน  2566  สิ้นสุดวันที่  30  มิถุนาย  2566   
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ส่วนที่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                            : M4 - M5 
                1)  กิจกรรม 

 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทำงาน  วางแผนดำเนินงานโครงการ/จัดทำ

เครื่องมือ  และแต่งตั้งคณะทำงาน 

    

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการขอรับบำเหน็จบำนาญในระบบ      

E-Pension 

  ✓ 
 

 

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล   ✓  

กิจกรรมที่ 4 : สรุปผล/รายงานผลการดำเนินงาน   ✓  

           2) งบประมาณ   จำนวน   30,000.-  บาท 
 

กิจกรรม 

 

งบประมาณ  (บาท)  

รวม  ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทำงานวางแผนดำเนินงาน 

โครงการ/จัดทำเครื่องมือและแต่งตั้งคณะทำงาน  

-ค่าวัสดุฝึกอบรม   

-ค่าถ่ายเอกสาร 

   

 

2,700 

  

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการการขอรับบำเหน็จ

บำนาญ 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  (210 คน x 30 บาท) 

-ค่าอาหารกลางวัน  จำนวน (210 คน x 120 บาท) 

   

 

6,300 

21,000 

  

รวมท้ังสิ้น  (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) - - 30,000 - 30,000 

 : 
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โครงการ ตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ     1) นายประสพสุข  จันเต็ม     ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
                     2) นายราเมศ  โภคสวัสดิ์     นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
กลุ่ม  หน่วยตรวจสอบภายใน   โทรศัพท/์โทรสาร  089-8629872   E-mail  prasopsok@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                              : M1 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย :   ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2) ประเด็น  :  ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ 

ทุกประเด็น  ทุกภารกิจ  และทุกพ้ืนที่ 
 (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)  โครงการ 

ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 สพป.มุกดาหาร ถือเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะป้องกัน ป้องปราม การ
ทุจริตประพฤติมิชอบของผู้ผู้ส่วนเกี่ยวข้อง ในการบริกหาร งบประมาณ ตามหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด  โดย
เน้นการบริหารงบประมาณ ใช้งบประมาณที่มีอย่างจำกัดให้คุ้มค่า การให้ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน แก่บุคลากร
ผู้ทำหน้าที่ การเงิน การบัญชีและด้านการพัสดุ  
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ)  สำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและสถานศึกษาในสังกัด  มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
มีแผนการจัดหา  การควบคุม  การจำหน่าย  เป็นไปอย่างถูกต้อง  เหมาะสม  และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิน 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย   ประชาชนมีวัฒนธรรม  และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
                (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษามุกดาหารและสถานศึกษาในสังกัด  มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน    
มีแผนการจัดหา  การควบคุม  การจำหน่าย  เป็นไปอย่างถูกต้อง  เหมาะสม  และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิน 

(4)  แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี  
ความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
2. แผนปฏิรูปประเทศ  (Y) 
    แผนด้านการศึกษาด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
    เรื่องและประเด็นปฏิรูป : ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง  กลยุทธ์ดำเนินการ : เร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของ 
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริต  ประพฤติมิชอบ  โดยความร่วมมือระหว่างภาครฐั  ภาคเอกชน  และภาคประชาสงัคม 



 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                      หน้า 220 
 

แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ................................................................................  
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ............................................................................................ ....... 
ความสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร. 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ตัวชี้วัดที่........................................... 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวช้ีวัดที.่................ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                              : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล  

             ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551  และตาม 
แนวปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้จัดทำแผนและ
เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยให้สอดคล้องกับแผนตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน และจากการประเมินความเสี่ยงของสถานศึกษาในสังกัดซึ่งพิจารณา จากรายงานทางการเงินของ
โรงเรียน และระยะความถ่ีห่างของการตรวจสอบภายใน   

2) วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือให้มั่นใจว่า หน่วยงานในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปฏิบัติงาน 

ด้านการเงินการบัญชีการพัสดุและรายงานการเงิน ถูกต้องครบถ้วน 
         2. เพ่ือให้ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่และผู้บริหารสถานศึกษา ได้ทราบเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 

ด้านการการเงินการบัญชีและรายงานการเงินของหน่วยงาน และใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหาร 
 3. เพ่ือพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมเสนอแนะ รวมทั้งติดตามสถานศึกษาที่ได้คะแนนการประเมิน 

อยู่ในระดับปรับปรุงให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่ถูกต้อง  
3) เป้าหมาย 

  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output).. โรงเรียนในสังกัดได้รับการประเมิน ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับ      
การบริหารทางการเงิน การบัญชีและพัสดุ  ตามเป้าหมาย   

  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร  
งบประมาณเก่ียวกับ บริหารทางการเงิน การบัญชีและพัสดุ   

  ผลที่คาดว่าจะเกิด โรงเรียนในสังกัดบริหารงบประมาณที่ได้รับ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้  
การจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน มีประสิทธิภาพ 

  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ คะแนนประเมินการบริหารจัดการ ทางด้านการเงิน บัญชี พัสดุ สามารถ  
รายงานผลการประเมินให้ ผู้บริหารหน่วยงาน และ สพฐ. ภายในกำหนด 

  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ โรงเรียนในสังกัด ที่เป็นหน่วยรับตรวจ  จำนวน  60  โรงเรียน 
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   พื้นที่ดำเนินการ  โรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร  
4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

             เริ่มต้นวันที่  10 พฤศจิกายน  2565  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                       : M4 - M5 
             1) กิจกรรม 

 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ  

ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย..66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 :การตรวจสอบตดิตามประเมิน การปฏิบัติงานดา้น 
การเงินการบญัชี ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 50 โรง  

✓  ✓ ✓ 

กิจกรรมที่ 2 : การตรวจสอบดำเนินงาน เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินโครงการอาหารกลางวัน)  
จำนวน 10 โรงเรียน 

 ✓   

กิจกรรมที่ 3 : ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ

(ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี) 

✓ ✓ ✓ ✓ 

กิจกรรมที ่ 4 : ตรวจสอบสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร  และตรวจสอบบูรณาการกับ สพฐ. ตามที่ สพฐ.กำหนด 
✓ ✓ ✓ ✓ 

กิจกรรมที่ 5 : การให้คำปรึกษาแนะนำแนะนำสถานศึกษา ในการรายงาน 
ทางการเงินการบัญชีและการตรวจสอบพัสดุประจำปีการตรวจสอบพิเศษ 
และงานอ่ืนๆ ตามที่นโยบายและผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย  

✓  ✓  

กิจกรรมที่ 6 : การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน 
สพป.มุกดาหาร 

 ✓  ✓ 

            2) งบประมาณ   จำนวน.... 100,000......บาท 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)  

รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย..66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : การตรวจสอบตดิตามประเมิน  
การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ของสถานศึกษา 
ในสังกัด จำนวน 50 โรง  
ค่าเบี้ยเลี้ยง  (5 x120X50)   30,000 บ 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง              15,000 บ 

22,500   22,500 45,000 
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กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)  

รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย..66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 2 : : การตรวจสอบดำเนินงานเงินอุดหนุนท่ี 
ได้รับจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินโครงการ 
อาหารกลางวัน) จำนวน 10 โรงเรยีน 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง  (5 x120X10)   6,000 บ 
-ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง               3,000 บ 

 9,000   9,000 

กิจกรรมที่ 3 : ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของ 

ส่วนราชการ(ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี) 

     

กิจกรรมที่ 4 : การตรวจสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหารและตรวจสอบบูรณาการกับ สพฐ

ตามที่กำหนด (ค่าตอบแทนใช้สอยและ ค่าวัสดุ) 

     

กิจกรรมที่ 5 : การให้คำปรึกษาแนะนำสถานศึกษาในการ 
จัดทำระบบบญัชี,รายงานทางการเงินและการตรวจสอบ 
พัสดุประจำปีและงานอ่ืนๆ(การตรวจสอบพิเศษตาม 
นโยบาย 
-ค่าอาหาร/อาหารว่างเครื่องดื่ม 1 วัน 150 X250 
-ค่าน้ำมัน/วัสดุ      2,500  บาท 

40,000    40,000 

กิจกรรมที่ 6 :  การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏบิัติงานตรวจสอบ 
ภายใน  
-ค่าเบี้ยเลี้ยง  (1 x240X3) 720 บ 
-ค่าพาหนะ ที่พัก  5,200 บ 

 6,000   6000 

รวมทั้งสิ้น (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) 62,500 15,000 - 22,500 100,000 
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผู้รับผิดชอบ   1)  นางสาวอมรรัตน์   กนกตระกูล    ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
                  2)  นางสาวสจุิตรา    ไตรยวงค์        นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   
กลุ่ม  นโยบายและแผน  โทรศัพท์/โทรสาร  :  091-0642654  E-mail : sucitratirywngkh2517@gmail.com    

ส่วนที่ 1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                               : M1 
แผนระดับท่ี 1   แผนยุทธศาสตร์ชาติ  (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย :  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
(2)  ประเด็น : ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับทุกประเด็น  ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
 (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์) หน่วยงาน 

และสถานศึกษาในสังกัด  มีทิศทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแผน
แม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และนโยบายแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการ 
แผนระดับท่ี 2   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ   (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์  ประเด็น  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็น  :  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

                (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ)  หน่วยงานมีการ 
กำหนดเป้าหมาย  เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ  สอดคล้องความต้องการ
และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ 
    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  :  การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
               (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ)    หน่วยงานมีการกำหนดเป้าหมาย   
เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ  สอดคล้องความต้องการและเป็นที่ยอมรับ
ของผู้รับบริการ 
    (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 3)  จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือให้ 
งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ   โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งใน
ภารกิจพ้ืนฐาน  ภารกิจยุทธศาสตร์  ภารกิจพ้ืนที่  และภารกิจอ่ืนๆ   ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการได้ตาม
เป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ  และเป้าหมายร่วม   ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้  สอดคล้องกับสถานการณ์
และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา  โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน   เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาในทุก ๆ  มิติอย่างยั่งยืน 
 

mailto:sucitratirywngkh2517@gmail.com


 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                      หน้า 224 
 

2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
   แผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
    (1)  เป้าหมายรวม : ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการ
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา  และสร้างธรรมาภิบาล 
    (2)  เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ   โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ   ฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง  
แผนระดับ 3   แผนปฏิบัติการ  ตามมติ  ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570)  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ...................................................................................  
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ................................................................................................................ 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) : หมวดที่ 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวชี้วัดที่........................... 

ส่วนที่ 2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ  (X)                                                              : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 

                  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
2560 ข้อ 5 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีหน้าที่ในข้อ 1 ว่าด้วยการจัดทำ
นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี ที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางในการ
ดำเนินงานในอนาคตของหน่วยงานในสังกัด ทำให้สามารถบริหารจัดการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้ง
แผนปฏิบัติการยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยัง
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู ่ความสำเร็จ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี จึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรการ และแนวทางดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 รวมทั้งใช้แผนปฏิบัติการนี้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2) วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือสื่อสารสร้างความเข้าใจนโยบายให้แก่บุคลากรในสังกัดนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องร่วมกัน  
      2. เพ่ือทบทวน วิสยัทัศน์ พันธกิจ และเปา้หมายการดำเนนิงานใหส้อดคล้องนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน  
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      3. เพ่ือกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ตามงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีที่ได้รับจัดสรร  
      4. เพ่ือจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของการทำงานไว้ล่วงหน้า ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานที่มี 

ลักษณะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่มงาน  
      5. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

      3)  เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงผลผลิต  ( Output) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับหน่วยงานในสังกัด 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

เพ่ือมุ่งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กรชั้นนำที่เป็นแบบอย่างด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  

      1. หน่วยงานในสังกัดมีแผนปฏิบัติการประจำปีเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  
      2.หน่วยงานในสังกัดมีการปฏิบัติงานตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ  

ตามมาตรฐานการศึกษา 
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

                1. ร้อยละ 100 ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรลุตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัด  
                2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพ่ือขับเคลื่อน
นโยบาย เป้าหมาย และตัวชี้วัด ให้บรรลุยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

               กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
      บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 

พื้นที่ดำเนินการ     จังหวัดมกุดาหาร 
          4)  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

เริ่มต้นวันที่  1 ตุลาคม  2565   สิ้นสุดวันที่  31  มกราคม   2566 
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ส่วนที่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                            : M4 - M5 
                1)  กิจกรรม 

 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ  

ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566     

กิจกรรมที่ 2 : สรุปรวบรวมโครงการจากทุกกลุ่ม/หน่วย     

กิจกรรมที่ 3 : เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

    

กิจกรรมที่ 4: จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566     

              2) งบประมาณ   จำนวน   17,360 บาท 
 

กิจกรรม 

 

งบประมาณ  (บาท)  

รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัทำแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 45 คน x 

30 บาท x 2 มื้อ 

-ค่าอาหารกลางวัน (45 คน x120 บาท x1 มื้อ)    

-ค่ายถ่ายเอกสาร 

 

 

 

2,700 

5,400 

3,260 

    

 

 

2,700 

5,400 

3,260 

กิจกรรมที่ 2 : สรุปรวบรวมโครงการจากทุกกลุ่ม/หน่วย - - - - - 

กิจกรรมที่ 3 : เสนอร่างแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

-ค่าถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2566  จำนวน 20 เล่มๆ ละ150 บาท 

-ค่าถ่ายเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

พ.ศ. 2566-2570 จำนวน 20 เล่มๆละ 150 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

3,000 

   

 

 

 

3,000 

 

3,000 

รวมท้ังสิ้น  (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) 11,360 6,000 - - 17,360 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตั้ง และติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผู้รับผิดชอบ      1)  นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
                     2)  นายชูกจิ พาพันธ์                  นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
                     3)  นายราเชนทร์  มหานิล            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
กลุ่ม กลุ่มนโยบายและแผน  โทรศัพท/์โทรสาร  : 092-7612089, 089-9838056   E-mail :  rachaintpipl@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
 

แผนระดับ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    (1) เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 (2)  ประเดน็ : ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา 
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
          (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)           
การบริหารจัดการงบประมาณดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องและเป็นกลไกสำคัญในการนำ
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ     
มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การกำหนด
ประเด็นการพัฒนา การจัดทำนโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  
แผนระดับ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น : การบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
และสถานศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน มีอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การเรียน ที่มีคุณภาพและเอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การบริหารจัดการเงินการคลัง 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  :  หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

              (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ) สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษา มีการบริหารจัดการงบประมาณได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย มีการใช้จ่ายงบประมาณในจำนวนที่เหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณได้ทุกขั้นตอน และเป็นไปตามความต้องการของบริบทพ้ืนที่ 
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    (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  
 1. จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญที่
จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ 
ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ 
และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้
เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน  

2. กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลสัมฤทธิ์ของ
แผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ มีการติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่ม
โครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า 
กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนาการ
เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และนำไปสู่การปรับแนวทาง การดำเนินงานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการ
ติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะ เป็นประจำ รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไป
เพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
2. แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
    (1) เป้าหมายรวม : ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
    (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป  
เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ   โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง 
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี  (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ : 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัด
การศึกษา โดยการสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัด
การศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน  
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา  
ความสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร กลยุทธ์ที ่ 2 การพัฒนาองค์กรคุณภาพ เป้าประสงค์ที ่ 7 
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานให้เกิดการกระจายอำนาจการบริหารจัดการด้วยความคุ้มค่า บนพื้นฐานของหลัก
นิติธรรม คุณธรรม มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ 
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ส่วนที่  2   สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล  

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กระจายอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ดำเนินการจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณ ให้กับสถานศึกษาในสังกัดที่มีความต้องการ 
จำเป็น และขาดแคลน ด้านครุภัณฑ์ และด้านสิ่งก่อสร้าง และติดตาม รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ
อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มีการบริหารจัดการงบประมาณบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
มีความสอดคล้องและเป็นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ และจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และ
พ้ืนที่ เพ่ือนำไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนา การจัดทำนโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงมีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้การ
บริหารงานด้านงบประมาณของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย มีการใช้
จ่ายงบประมาณในจำนวนที่เหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้ทุกขั้นตอน และเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ให้มีความถูกต้อง ตรงตามความต้องการ จำเป็น 
ของสถานศึกษาในสังกัด รวมถึงการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และสามารถแก้ไขปัญหาความขาดแคลน จำเป็น ในระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้การ
บริหารจัดการด้านงบประมาณดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  
                2)  วัตถุประสงค์  

           1. เพ่ือจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 งบลงทุน ให้กับสถานศึกษาในสังกัด  ได้แก่  กลุ่ม 
โรงเรียนทั่วไป กลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ และกลุ่มโรงเรียนในโครงการ พระราชดำริฯ 

           2. เพ่ือกำกับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรร 
           3. เพ่ือออกตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ  

                3)  เป้าหมาย (สอดคล้องกับคำอธิบายข้อ 2) 
     เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

        1. สถานศึกษาได้รับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ได้ตรงตามความต้องการ  
จำเป็น และความขาดแคลน 

         2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กำกับ ติดตาม และรายงานผลการ 
บริหารงบประมาณของสถานศึกษาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

     3. สพป.มุกดาหาร ออกตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติเพ่ือประเมินความ 
     4. เสียหายให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและรายงาน สพฐ.ต่อไป 
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    เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
    1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชน พึงพอใจและมีความสุข มีอาคาร สถานที่เอ้ือต่อ 

การจัดการเรียนการสอน 
    2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชน พึงพอใจและมีความสุข มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 

การเรียนที่มีคุณภาพส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น 
    ผลที่คาดว่าจะเกิด  
     1. สถานศึกษามีอาคาร สถานที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภยั สภาพสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 

         2. นักเรียนได้รับการพัฒนา มีสื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษาท่ีทันสมัย 
     ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
     เชิงปริมาณ 
     1. ครู นักเรียน และชุมชน มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณ ร้อยละ 85 
     2. สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามความต้องการ จำเป็น ขาดแคลน ร้อยละ 80  
     เชิงคุณภาพ 
     1. สถานศึกษาสามารถจัดตั้งงบประมาณได้ถูกต้องเป็นไปตามความต้องการ จำเป็น ขาดแคลน 
     2. สถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณได้คุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา       
     กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ :  นักเรียน  ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน 

       พื้นที่ดำเนนิการ :   โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

           4)  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
                 เริ่มต้นวันที่  1  ตุลาคม  2565  สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5 
              1) กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย..66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2567 ให้กับโรงเรียนทั่วไป  

    

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2567 ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

    

กิจกรรมที่ 3 : ออกตรวจความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ     
กิจกรรมที่ 4 : การประชุมเพื่อพิจารณาความจำเป็น ขาดแคลน ระบบ
ไฟฟ้าภายในโรงเรียน 

    

 



 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                      หน้า 231 
 

            2) งบประมาณ  จำนวน 17,640 บาท  
 

กิจกรรม 

 

งบประมาณ (บาท)  
รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ให้กับโรงเรียนทั่วไป 
- ค่าอาหารว่าง (30 คน x 30 บาท x 1 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (30 คน x 120 บาท) 
- ค่าวัสดุ 

 
 

900 
3,600 
840 

    
 

900 
3,600 
840 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล  
- ค่าอาหารว่าง (13 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (13 คน x 120 บาท) 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 

780 
1,560 
1,000 

 
 
 
 
 

   
 
 

780 
1,560 
1,000 

กิจกรรมที่ 3 : ออกตรวจความเสียหายโรงเรียนประสบภยั
ธรรมชาติ  

     
 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง (5 คน x 120 บาท x 6 ครั้ง) 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

600 
500 

1,200 
1,000 

1,200 
1,000 

600 
500 

3,600 
3,000 

กิจกรรมที่ 4 : การประชุมเพื่อพิจารณาความจำเป็น ขาด
แคลน ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน 
- ค่าอาหารว่าง (12 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) 
- ค่าอาหารกลางวัน (12 คน x 120 บาท) 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 

 
 

720 
1,440 
200 

   
 

720 
1,440 
200 

รวมท้ังสิ้น 9,780 4,560 2,200 1,100 17,640 
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โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ผู้รับผิดชอบ      1)  นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูล   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
                     2) นางภัชราวดี  ชาลี    ตำแหน่ง   เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน   

กลุ่ม    นโยบายและแผน      โทรศัพท์/โทรสาร  :    042-611532     

ส่วนที่ 1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                              : M1 

แผนระดับท่ี 1   แผนยุทธศาสตร์ชาติ  (Z) 
1.  ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     (1) เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรว่มตอบสนองความต้องการ
ขอประชาชนได้อย่าสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส 

  (2)  ประเด็น : ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน 
ทุกระดับทุกประเด็น  ทุกภารกิจ  และทุกพ้ืนที่ 

         (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์) สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยกำหนด
กลยุทธ์และจุดเน้นที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท การขยายโอกาส สิทธิ ความเหลื่อมล้ำ      
ทางการศึกษา เพื่อการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดทุกระดับใช้เป็นกรอบและทิศทาง เพ่ือการขับเคลื่อน นโยบายยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
และจุดเน้นสู ่การปฏิบัติ เพื ่อความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และยุทธศาสตร์ของการปฏิรูป สำนักงาน เขตพ้ืนที ่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหารได้มอบภารกิจงานการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  และสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม
รวมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  เพื่อใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศประกอบการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 
แผนระดับท่ี 2   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ   (Y) 
 1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์  ประเด็น  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
    (1)  เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส 
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          (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ)   เป็นการ 
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และนำข้อมูลสารสนเทศผลการดำเนินงาน  เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์แก่สาธารณชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  :  การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
            (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ)  นำข้อมูลสารสนเทศผลการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 ไปใช้ในการวางแผนการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบาย และ
ปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ 

(4)  แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  :  1) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม กำหนดความสัมพันธ์และการพัฒนาบทบาทในฐานะของ
หุ้นส่วนการพัฒนาในการดำเนินภารกิจที่สำคัญระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และ
การสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐ มาร่วมดำเนินการใน
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ โดยจัดให้มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อน การวิเคราะห์และทบทวน
ภารกิจของภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อกำหนดภารกิจหลักที่ให้ภาครัฐดำเ นินการ 
อาทิ การกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการกำหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐ ที่สำคัญ สามารถตรวจสอบการ
ทำงานของภาครัฐได้อย่างเหมาะสม การกำกับดูแลการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ การกำกับการให้บริการสาธารณะ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการคำนึงถึงความมั่นคงของมนุษย์และรัฐ และจัดให้มีการยุบเลิกภารกิจที่ไม่จำเป็น 
รวมทั้งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริการสาธารณะที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน การถ่ายโอน
ภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการ เช่น การจ้าง และการทำงานแบบจัดบริการร่วม เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีการ
เตรียมความพร้อมหรือการสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมดำเนินภารกิจของภาครัฐ ปรับปรุงบทบาทและกลไก
ภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยเหมาบริการความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้งการกำหนดกฎระเบียบที่
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
   แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

(1) เป้าหมายรวม :  ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร  เพิ่มความคล่องตัวในการ 
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้างธรรมาภิบาล 
แผนระดับ 3   แผนปฏิบัติการ  ตามมติ  ครม. (Z) 
    (1)  แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี  (2566-2570)  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2)  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ........................................................................ 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA)  หมวดที่ 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ  (X)                                                             : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 

                  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยกำหนดกลยุทธ์และจุดเน้นที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุก
ประเภท การขยายโอกาส สิทธิ ความเหลื่อมล้ำ ทางการศึกษา เพื่อการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทั่วถึง 
ครอบคลุมผู้เรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทุกระดับใช้เป็นกรอบและทิศทาง เพื่อการ
ขับเคลื่อน นโยบายยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้นสู่การปฏิบัติ เพื่อความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ของการปฏิรูป 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้มอบภารกิจงานการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ให้กลุ่มนโยบายและแผนดำเนินการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล  รวมทั้งข้อกำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 
บรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงได้ดำเนินโครงการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยจะดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ของกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  และสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมรวมทั้งเผยแพร่ ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป  
 2)  วัตถุประสงค์ 

      1. เพ่ือติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

      2. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

      3. เพื ่อนำข้อมูลสารสนเทศผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ไปใช้ในการจัดทำรายงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

     4. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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     3)  เป้าหมาย 
           เป้าหมายเชิงผลผลิต  ( Output) 
           1. รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
            2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
           เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
           ผลที่คาดว่าจะเกิด 
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานในสังกัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มเป้าหมาย และ
ประชาชนทั่วไปทราบ และเข้าใจบทบาท ภารกิจและรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
ได้เป็นอย่างด ี
          ดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จ  (KPls) 
           1. ร้อยละ 85 ของโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม  
           2. รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
          กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานในสังกัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มเป้าหมาย และประชาชน
ทั่วไปทราบ และเข้าใจบทบาท ภารกิจและรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เป็นอย่างดี 
          พื้นที่ดำเนินการ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
     4)  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
           เริ่มต้นวันที่  1 ตุลาคม  2565   สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2566 

ส่วนที่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                            : M4 - M5 
1) กิจกรรม 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  

ไตรมาส 1 
(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 
(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 
(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 :  ประชุมติดตามเพื่อรองรับการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบ e-MES 

✓ ✓   

กิจกรรมที่ 2 :  การนำเข้าโครงการในระบบ eMENSCR ✓ ✓ ✓ ✓ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  

ไตรมาส 1 
(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 
(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 
(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 3 :  ประชุมติดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     

 ✓  ✓ 

กิจกรรมที่ 4 : จัดทำรูปเล่มเอกสารรายงานผลการจัดการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

   ✓ 

2) งบประมาณ  จำนวน  28,900.- บาท 
 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลาดำเนินการ   
รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาสท่ี 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมติดตามเพื่อรองรับการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ตามตัวชี ้ว ัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบ e-MES 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน 30 คน x 30 บาท x 2 มื้อ 
-ค่าอาหารกลาง จำนวน 30 คน x 120 บาท x 1 มื้อ 
-ค่าวัสดุ 

  
 
 
 
 

1,800 

3,600 

  900 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

1,800 

3,600 

900 

กิจกรรมที่ 2 :  การนำเข้าโครงการในระบบ eMENSCR      
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมติดตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน 40 คน x 30 บาท 
x 2 มื้อ   (จำนวน 2 ครั้ง) 
-ค่าอาหารกลาง จำนวน 40 คน x 120 บาท x 1 มื้อ 
-ค่าวัสดุ 

  
 
 

2,400 
4,800 
500 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2,400 
4,800 
  500 

 
 
 

4,800 
9,600 
1,000 

กิจกรรมที ่ 4 :  ประชุมการจัดทำรายงานผลการจัด
การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จำนวน 40 คน x 30 บาท x 2 มื้อ 
-ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน x 120 บาทx 1 มื้อ 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

2,400 
4,800 

 
 

2,400 
4,800 

รวมท้ังสิ้น  (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) - 14,000 - 14,900 28,900 
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โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ผู้รับผิดชอบ    1) นายพิเชษฐ   มหาวงศ์      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร    

                   2) นางมิตรภูไทย   หงส์เวียง   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

กลุ่ม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      โทรศัพท์   042-611532 

ส่วนที่ 1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                : M1 
 

แผนระดับท่ี 1   แผนยุทธศาสตร์ชาติ  (Z) 
1.  ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้าน พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย :  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

  (2)  ประเด็น : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
         (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)  เป็นการ 

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  คนเก่ง  
และมีคุณภาพ  โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย  ใจ  สติปัญญา  มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย   
มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม  และผู้อื่น  มัธยัสถ์ อดออม  โอบอ้อมอารี   มีวินัย  รักษาศีลธรรม  และเป็น
พลเมืองของชาติ  มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
แผนระดับท่ี 2   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ   (Y) 
 1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์  ประเด็น  พัฒนาการเรียนรู้ 
    (1)  เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น   มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21   
สามารถแก้ปัญหา  ปรับตัว  สื่อสารและทำงาน  ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนเป็นนิสัย ใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

          (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ)  โครงการดังกล่าว
เป็นการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญ  เพื่อพัฒนาบุคลากร
ในทุกๆ ด้าน  นำความรู้ประสบการณ์นำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการได้ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม  
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  :  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
            (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ)   โครงการดังกล่าวเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้และทัศนคติที่ดีในการดำเนินงาน  สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ  
เพ่ือมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  :  พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
   แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

(1) เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษท่ี 21 
แผนระดับ 3   แผนปฏิบัติการ  ตามมติ  ครม. (Z) 
    (1)  แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี  (2566-2570)  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2)  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ........................................................................ 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA)  ..................................................... 
ส่วนที่ 2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ  (X)                                                             : M2 – M3 

1) หลักการและเหตุผล 
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารงาน สำนักงานเขต
พื้นที ่การศึกษามุกดาหาร ที ่จะมีการพัฒนาบุคลากรในสำนักงาน ทุกระดับให้มีความรู ้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน (Knowledge Management) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญในทุก ๆ ด้านเพื่อเ พ่ือ
ประสิทธิภาพในการทำงานอันจะเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
ศึกษาดูงานจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพ่ือนำมาวิเคราะห์เป็นมุมมองกับการเปรียบเทียบ
เพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้าง
วิสัยทัศน์ พัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจของงานฝ่ายสนับสนุนสถานศึกษาบริหารให้สอดคล้องประสานไปใน
ทิศทางเดียวกัน จึงได้กำหนดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น  ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ –  
สิงหาคม 2566 

2) วัตถุประสงค์ 
       1 .เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้มีโอกาส     

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงาน/บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน  

       2. เพ่ือเป็นแนวทางในการเปรียบเทียบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น 

       3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างเพ่ือนร่วมงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 

        4. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

           3)   เป้าหมาย 
  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output 
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  1. จัดประชุมสัมมนา 1 วันและศึกษาดูงาน ระยะเวลา  4  วัน  3  คืน 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด จำนวน  83  คน 

     เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome 
        1. บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา ตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
         2. ผู้ได้รับการพัฒนามีความพอใจในความมั่นคงและมีเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  
        3. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามสมรรถนะและ

เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
                  4 .สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
                  ผลที่คาดว่าจะเกิด  

        1. บุคลากรใน สพป.มุกดาหาร ได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่น 
         2. บุคลากรใน สปพ.มุกดาหาร ได้แนวทางในการเปรียบเทียบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
         3. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างเพ่ือร่วมงานใน สพป.มุกดาหาร 
         4. มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

        5. บุคลากรใน สพป.มุกดาหาร เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานและรู้ทิศทางในการปฏิบัติงานใน  
ปีงบประมาณ  2566 
             6. บุคลากรใน สพป.มุกดาหาร มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
                  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
                  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 100% 

  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   พื้นที่ดำเนินการ 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

             4)   ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
              วันเริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565  วันสิ้นสุด  30 กันยายน 2566 
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ส่วนที่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                            : M4 - M5 
1) กิจกรรม 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ  

ไตรมาส 1 
(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 
(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 
(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 :  ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน    ✓ 
กิจกรรมที่ 2 :  กิจกรรมในการศึกษาดูงาน    ✓ 
กิจกรรมที่ 3 :  ประชุมเพื่อสรุปการดำเนินงานการศึกษาดูงาน    ✓ 

2) งบประมาณ  จำนวน  50,000  บาท 
 

กิจกรรม 
 

ระยะเวลาดำเนินการ   
รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 :  ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน      
กิจกรรมที่ 2 :  กิจกรรมในการศึกษาดูงาน    25,000 25,000 
กิจกรรมที่ 3 :  ประชุมเพื่อสรุปการดำเนินงานการศึกษาดูงาน      

รวมทั้งสิ้น   (ขอถั่วจ่ายทุกรายการ) - - - 25,000 25,000 
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โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.มุกดาหาร 

ผู้รับผิดชอบ    1) นายพิเชษฐ   มหาวงศ์     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร    

                   2) นางมิตรภูไทย   หงษ์เวียง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

กลุ่ม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   โทรศัพท์   042-611532  E-mail : …………………………..……………….. 
ส่วนที่ 1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                              : M1 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย : 1.คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น : 2.พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (4 ประเด็นย่อย) 
 (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์) เพ่ือให้ครูมีความรู้ 

ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความก้าวหน้าในวิชาชีพครู มีความตระหนัก รักและศรัทรา มีจิตสำนึกในความเป็นครู
และประพฤติ ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ และการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจอย่างพอเพียง 
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   (1) เป้าหมายระดับประเด็น :  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ) เพื่อให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความก้าวหน้าในวิชาชีพครู มีความตระหนัก รักและศรัทรา มีจิตสำนึกในความเป็นครู
และประพฤติ ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ และการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจอย่างพอเพียง 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 1.การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย :1.ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็นไทยดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น         
       (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนา
โรงเรียนและหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 1.สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y)  
    แผนด้านการศึกษาด้านการศึกษา 
    (1) เป้าหมายรวม : 1.ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
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    (2) เร่ืองและประเด็นปฏิรูป : 4.การปฏิรปูกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูป้ระกอบวชิาชีพครูและอาจารย์ (5 ประเด็น) 
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 2.การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ความสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ตัวชี้วัดที่ 5.5 ระบบพัฒนาบุคลากร 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวช้ีวัดที ่4 
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                               : M2 – M3 
             1)  หลักการและเหตุผล 
                    ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กำหนดให้ผู้ได้รับการ 
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการพัฒนา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 

กำหนด โดยให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน ในการดำเนินการพัฒนา 

          ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงมีโครงการ   
จึงมีโครงการในเรื่องของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่และความก้าวหน้าในวิชาชีพครู มีความตระหนัก รักและศรัทรา มีจิตสำนึกในความเป็นครูและ
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ และการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจอย่างพอเพียง 
             2) วัตถุประสงค์ 

        1. เพ่ือให้ข้าราชการครูที่และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร บทบาทหน้าที่ 

         2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ 

         3. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ 

   3)  เป้าหมาย 

  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output 
         ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา  จำนวน 400 คน  

  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome 
        1. ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ทุกคน จะต้องได้รับการพัฒนา ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
        2. ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ต้องได้รับการพัฒนาก่อนปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 1 วัน     

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
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          3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

   ผลที่คาดว่าจะเกิด  
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  

และความมั่นคงก้าวหน้าในวิชาชีพ จำนวน 400 คน  
   ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 100% 
   กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
    พื้นที่ดำเนินการ 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

             4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
            วันเริ่มต้น  1 ตุลาคม 2565  วันสิ้นสุด  30  กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                           : M4 - M5 
             1) กิจกรรม 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ  

ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เมย.-มิย.66) 

ไตรมาส 

กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานโครงการ/

และแต่งตั้งคณะทำงาน 

    

กิจกรรมที่ 2 : ดำเนินการจดัอบรมฯ     

กิจกรรมที่ 3 : สรุปผล/รายงานผลการดำเนินงาน     

              2) งบประมาณ   จำนวน 50,000 บาท  
 

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)  

รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-ย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 :ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงาน

โครงการ/และแต่งตั้งคณะทำงาน 

     

กิจกรรมที่ 2 : ดำเนินการจดัอบรมฯ - - - 50,000 - 

กิจกรรมที่ 3 : สรุปผล/รายงานผลการดำเนินงาน      

รวมท้ังสิ้น  (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) - - - 50,000 50,000 
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โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  
จรรยาบรรณและวินัยประจำปี 2566 

ผู้รับผิดชอบ       1) นายอภิชาติ   เสียงล้ำ       นิติกร ชำนาญการ 
                      2) นายพิศาล    แก้วสะพาน   นิติกร ปฏิบัติการ 
กลุ่ม  กฎหมายและคดี       โทรศัพท์  042-611532      E-mail :  …………………………………………………………  

ส่วนที่ 1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย : 1.คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
(2) ประเด็น : 2.พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (4 ประเด็นย่อย) 
 (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์) ภาครัฐมี 

ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
(3)  การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ  มีความเด็ดขาด  เป็นธรรม  และตรวจสอบได้   
และ (4)  การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น   การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น : 1. ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ) ภาครัฐมี 

ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
(3)  การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ  มีความเด็ดขาด  เป็นธรรม  และตรวจสอบได้   
และ (4)  การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย :  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  เรียนรู้  และทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

      (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ)    ภาครัฐมีความโปร่งใส      
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทจุริต
และประพฤติมิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรมและความซื ่อสัตย์สุจริต (3)  การ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ  มีความเด็ดขาด  เป็นธรรม  และตรวจสอบได้   และ (4)  
การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
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    (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย :  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี 
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส  ถูกต้อง   
เป็นธรรม  ไม่คดโกง  รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน  การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน   
ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร  โดยการสนับสนุนให้  
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  สอดส่อง  ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส  เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต   
ประพฤติมิชอบได้  โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนด้านการศึกษาด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    เรื่องและประเด็นปฏิรูป : ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง  กลยุทธ์ดำเนินการ : เร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของ
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริต  ประพฤติมิชอบ  โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม 
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ................................................................................ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ............................................................................................ ....... 
ความสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร.ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ตัวชี้วัดที่........................................... 

ส่วนที่ 2   สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ  (X)                                                               : M2 – M3 
             1) หลักการและเหตุผล 
                     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการอบรมสั่งสอนนักเรียน เพ่ือให้ 

เติบโตขึ้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่สมบูรณ์ ที่จะปกป้องดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ แต่ก่อนที่จะ

ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้นั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องมีความพร้อม ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจใน

หลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ที่จะประกอบการปฏิบัติหน้าที่และประกอบการดำรงชีวิต เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่จะฝ่าฝืน

กฎหมายและระเบียบ นำไปสู่การกระทำผิดกฎหมายและผิดทางวินัย ซึ่งการขับเคลื่อนองค์กร ให้บรรลุสู่เป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลัก และต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม 

จริยธรรม ซึ่งหน่วยงานและหรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จึงควรตระหนักถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ที่จะทำให้ข้าราชการ

ในสังกัดมีวินัยคุณธรรม จริยธรรมให้มากที่สุด เพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติงาน ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 95 กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและ

พัฒนาให้ผู ้ใต้บังคับบัญชา มีวินัย ป้องกัน   มิให้ผู ้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และดำเนินการทางวินัยแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา 
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               ดังนั้น จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านกฎหมายและ 

ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ จรรยาบรรณและวินัยข้าราชการประจำปี 2566 ขึ้น เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่หนว่ยงาน

หรือผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ ควรเอาใจใส่และให้ความสำคัญ หากข้าราชการมีความรู้ทางกฎหมายจรรยาบรรณและ

วินัยแล้ว จะช่วยลดโอกาสที่จะกระทำความผิด การดำเนินการทางวินัยนั้น ควรเป็นมาตรการขั้นตอนสุดท้าย ที่หน่วยงาน

หรือผู้บังคับบัญชาควรนำมาปฏิบัติ หลังจากที่ไม่มีทางแก้ปัญหาอื่นใดได้แล้ว ซึ่งเป็นเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมี

โครงการดังกล่าวนี ้

 2) วัตถุประสงค์ 
            1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  

รวมทั้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมีวินัยต่อตนเองมากขึ้น 

     2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักรับผิดชอบ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 

ราชการ และลดอัตราการกระทำผิดวินัยราชการ   

             3. เพ่ือประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย พัฒนาความรู้และส่งเสริมวินัย คุณธรรมจรยิธรรมของข้าราชการครู  

เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 3)  เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
                ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 120 คน 

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
                1. ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา มีความรู ้ ความเข้าใจในหน้าที ่ของตน และนำไป

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าอบรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวินัยในตนเองมีความ

ตระหนักในหน้าที่ ยืดมั่นในคุณธรรม ทำให้อัตราการกระทำผิดวินัยลดลง  

ผลที่คาดว่าจะเกิด  
            1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม 

กฎหมาย ระเบียบ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและรักษาวินัย และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

            2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการอบรม มีความรับผิดชอบ และตั้งใจปฏิบัติ 

หน้าที่ราชการ ลดอัตราการกระทำผิดวินัย 

            3. การกำหนดนโยบาย ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางกฎหมาย ระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรมของ 

ข้าราชการครู เป็นแนวทางให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีประสิทธิภาพ 
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  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
  จำนวนข้าราชการครูที่กระทำผิดวินัยลดลง ลดจำนวนการร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ต้องหาในคดีลดลง ข้าราชการครูทรงไว้ซึ่งเกียรติในตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นที่ยอมรับของสังคม 
  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   พื้นที่ดำเนินการ 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

             4)   ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
              วันเริ่มต้น  1 ตุลาคม 2565 วันสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                           : M4 - M5 
             1) กิจกรรม 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ  

ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เมย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 

กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการ     

กิจกรรมที่ 2 : ดำเนินการจดัอบรม     

กิจกรรมที่ 3 : สรุปผล/รายงานผลการดำเนินงาน     
 

            2) งบประมาณ   จำนวน 38,200 บาท  
 

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)  

รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-ย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมท่ี 1   :  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการ - - - - - 

กิจกรรมที่ 2 : ดำเนินการจดัอบรมฯ 

1) ค่าอาหารกลางวันผูเ้ข้าอบรมและคณะทำงาน(120x120) 

2) ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 30 บาท (60x120) 

3) ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน (600x3) 

4) ค่าวัสดุในการดำเนินโครงการ  

    

14,400 

7,200 

1,800 

14,800 

 

14,400 

7,200 

1,800 

14,800 

กิจกรรมที่ 3 : สรุปผล/รายงานผลการดำเนินงาน - - - - - 

รวมทั้งสิ้น  (ขอถั่วจ่ายทุกรายการ) - - - 38,200 38,200 
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โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง และการสอบสวนวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 
 

ผู้รับผิดชอบ       1) นายอภิชาติ   เสียงล้ำ       นิติกร ชำนาญการ 
                      2) นายพิศาล    แก้วสะพาน   นิติกร ปฏิบัติการ 
กลุ่ม  กฎหมายและคดี             โทรศัพท์  042-611532      E-mail :   ………………………………………………………… 

ส่วนที่ 1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย : 1.คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็น :  2.พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (4 ประเด็นย่อย) 
  (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)  ภาครัฐม ี

ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
(3)  การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ  มีความเด็ดขาด  เป็นธรรม  และตรวจสอบได้   
และ (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น   การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น : 1. ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ) ภาครัฐมี 

ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
(3)  การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ  มีความเด็ดขาด  เป็นธรรม  และตรวจสอบได้   
และ (4)  การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย :  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  เรียนรู้  และทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

      (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (3)  การปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ  มีความเด็ดขาด  เป็นธรรม  และตรวจสอบได้   และ (4)  การบริหารจัดการ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
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     (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี 
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส  ถูกต้อง   
เป็นธรรม  ไม่คดโกง  รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน   การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน   
ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้  
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  สอดส่อง  ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส  เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต   
ประพฤติมิชอบได้  โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนด้านการศึกษาด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    เรื่องและประเด็นปฏิรูป : ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง  กลยุทธ์ดำเนินการ เร่งสร้างการรับรู้และจิตสำนึกของ
ประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม 
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ................................................................................  
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ................................................................................................... 
ความสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร.ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ตัวชี้วัดที่........................................... 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวช้ีวัดที.่................ 

ส่วนที่ 2   สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ  (X)                                                               : M2 – M3 
             1) หลักการและเหตุผล 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการให้ความรู้แก่นักเรียน 

เพื่อให้เติบโตขึ ้นเป็นผู้มีความรู ้ความสามารถที่สมบูรณ์ที่จะปกป้องดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน  สังคมและ

ประเทศชาติ แต่ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้นั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องมีความพร้อม 

ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ที่จะประกอบการปฏิบัติหน้าที่และประกอบการดำรงชีวิต เพ่ือ

หลีกเลี่ยงการกระทำในทางที่เสี่ยง ที่จะฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบ นำไปสู่การกระทำความผิดกฎหมายและผิดวินัย 

ซึ่งการขับเคลื่อนองค์กร ให้บรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลัก และ

ต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งหน่วยงานและหรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น   

จึงควรตระหนักถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ของตนเอง ที่จะทำให้ข้าราชการในสังกัดมีวินัยคุณธรรม จริยธรรมให้มาก

ที่สุด เพ่ือป้องปรามมิให้มีการกระทำผิดวินัยราชการ  
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

มาตรา 95 กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีวินัย ป้องกันมิให้ใต้บังคับ

บัญชากระทำผิดวินัย และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา และ

มาตรา 95 วรรคห้า บัญญัติว่า เมื่อมีกรณีกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหา หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ใดกระทำผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบดำเนินการสืบสวน 

หรือดำเนินการในเบื้องต้นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควร

กล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย ก็ให้ดำเนินการ

ทางวินัยทันที แต่การดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงนั้น เป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่า ข้อเท็จจริงนั้น

เกิดข้ึนจริงหรือไม่ และมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการผู้นั้น กระทำผิดวินัยราชการหรือไม่ ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนที่จะ

มีการกล่าวหา ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา แต่ปัจจุบันการดำเนินการสืบสวนและ

สอบสวนทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ยังไม่ถูกต้องและเหมาะสมเท่าทีค่วร 

             ดังนั้น จึงจัดทำโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง และการดำเนินการ 

สอบสวนวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่หน่วยงาน

หรือผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ ควรเอาใจใส่และให้ความสำคัญ เพื่อพิสูจน์ว่าข้าราชการกระทำผิดวินัยหรือไม่       

ผิดฐานใดและควรลงโทษสถานใดที่จะเหมาะสมกับความผิด ซึ่งเป็นเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีโครงการดังกล่าวนี้ 

 2)  วัตถุประสงค์ 
             1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง  

และข้ันตอนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ 

             2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง และดำเนินการ 

ทางวินัยข้าราชการได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ด้วยความเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

             3. เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ัน และยอมรับผลการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง และผลการดำเนินการ 

ทางวินัยข้าราชการ 

               4. เพ่ือสร้างความตระหนัก ระมัดระวังในการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3)   เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
             ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 120 คน 

              เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  (Outcome) 

              1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริงและ

ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ 
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               2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง และดำเนินการ

ทางวินัยข้าราชการได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เกิดความเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 

  ผลที่คาดว่าจะเกิด  
              1. ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง และขั้นตอนการดำเนินการทาง

วินัยข้าราชการ 

               2. ผู้เข้าอบรม สามารถดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง และดำเนินการทางวินัยข้าราชการได้อย่าง

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เกิดความเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 

               3. เกิดความเชื่อม่ัน และยอมรับผลการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง และผลการดำเนินการทาง

วินัยข้าราชการมากขึ้น 

   4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนัก ระมัดระวังในการปฏิบัติราชการ  

  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
              จำนวนข้าราชการครูที่กระทำผิดวินัยลดลง  

  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   พื้นที่ดำเนินการ 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

              วันเริ่มต้น  1 ตุลาคม 2565   วันสิ้นสุดวันที่   30  กันยายน 2566 

ส่วนที่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                            : M4 - M5 
             1) กิจกรรม 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดำเนินการ  

ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 

ไตรมาส 3 

(เมย.-มิย.66) 

ไตรมาส 4 

กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการ     

กิจกรรมที่ 2 : ดำเนินการจดัอบรม     

กิจกรรมที่ 3 : สรุปผล/รายงานผลการดำเนินงาน     

 
              2) งบประมาณ   จำนวน 31,800 บาท  

 

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)  
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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(ตค.-ธค.65) (มค.-มีค.66) (เม.ย.-ย.66) (กค.-กย.66) รวม 

กิจกรรมท่ี 1 : เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการ      

กิจกรรมที่ 2 : ดำเนินการจดัอบรมฯ 

1) ค่าอาหารกลางวันผูเ้ข้าอบรมและคณะทำงาน(120x120) 

2) ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 30 บาท (60x120) 

3) ค่าวัสดุในการดำเนินโครงการ     

    

14,400 

7,200 

10,200 

 

14,400 

7,200 

10,200 

กิจกรรมที่ 3 : สรุปผล/รายงานผลการดำเนินงาน      

รวมท้ังสิ้น  (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) - - - 31,800 31,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดทำข้อมูลวางแผนอัตรากำลังเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
เพื่อการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ผู้รับผิดชอบ      1) นายนิพนธ์  ศรีลาศักดิ์   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                     2) นางปราณี  เผ่าเพ็ง       นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่ม  บริหารงานบุคคล        โทรศัพท์/โทรสาร   042-644532 ต่อ 14   E-mail…………-..…............. 
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                              : M1 
 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    (1) เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
    (2)  ประเด็น : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
  (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์) การวางแผน

กำลังคน หมายถึง การดำเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้าน

กำลังคนเพื่อนำไปสู่กลวิธีที่จะให้ได้กำลังคนในจำนวนและสมรรถนะที่เหมาะสมปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมี

แผนการใช้และพัฒนากำลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  เพ่ือธำรงรักษากำลังคนที่เหมาะสม

ไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง” โดยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 

เปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท      

การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต     

แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็น : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาระและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน   
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ)  เพื่อรองรับ
การวางแผนอัตรากำลังครูที่จะเกษียณอายุราชการ ตามสาขาวิชาเอกที่ต้องการ จัดทำแผน 10 ปี คือ พ.ศ.2564 - 2574   
ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัด 
   (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยการปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 
   (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  : ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

                                                           ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

                                              มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

                                              ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างธรรมาภิบาล 
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    (4)  แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
 1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
 2. เปลี่ยนบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

(1) เป้าหมายรวม : ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวใน
การ 

รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้างธรรมาภิบาล 
    (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมาย 
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570)  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ : การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึง      
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษยค์วามสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร : กลยุทธ์ ที่ 2 การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) : ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 
Data Catalogue 

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) : ตัวชี้วัดที่ 3 ข้อ 3.2   
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคนด้วยระบบ HRMS   
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  : มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที ่มี
ประสิทธิภาพ   ตัวบ่งชี้ที่ 3 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                              : M2 – M3 
             1)  หลักการและเหตุผล 

         การวางแผนกำลังคน หมายถึง การดำเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับ
อุปสงค์และอุปทานด้านกำลังคนเพื่อนำไปสู่กลวิธีที่จะให้ได้กำลังคนในจำนวนและสมรรถนะที่เหมาะสมปฏิบัติงาน
ในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากำลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้ งนี้  เพื่อธำรง
รักษากำลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง”เป็นกระบวนการจัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับงานทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพของงาน ในระยะเวลาที่เหมาะสมในตำแหน่งที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
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บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 กำหนดให้ ก.ค.ศ.จัดทำแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลกรทาง
การศึกษาซึ่งแต่ละปี ก.ค.ศ.จะกำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานแผนกำลังคน  เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูล
ระดับประเทศอีกครั้งหนึ่งใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนอัตรากำลัง  10  ปี  (2564 – 2574) ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามสาขาวิเอกที่ขาดแคลนที่เกษียณอายุราชการประจำแต่ละปี  .เพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผน
อัตรากำลัง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของเขตตรวจราชการที่ 11 และรายงาน
ข้อมูลในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
            2)  วัตถุประสงค์ 
        1. เพื่อวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) และ ก.ค.ศ.กำหนดอย่างเคร่งครัด และนำแผน
อัตรากำลังมาใช้บริหารจัดการอัตรากำลังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้เกิ ดประโยชน์ 
ประสิทธิภาพสูงสุด   
                  2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญของข้อมูลอัตรากำลังครูในการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด 
                  3. เพ่ือเป็นแนวทางให้สถานศึกษาจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปใน
แนวทางเดี่ยวกันสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและสถานศึกษาในสังกัดมีแผนอัตรากำลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการบริหารงานด้านบุคคล  
                  4. เพื่อรองรับการวางแผนอัตรากำลังครูที่จะเกษียณอายุราชการ ตามสาขาวิชาเอกที่ต้องการจัดทำแผน 
10 ปี คือ พ.ศ.2564 – 2574  ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นภาพรวมของ
สถานศึกษาในสังกัด 
   3)  เป้าหมาย 

                  เป้าหมายเชิงผลผลิต  (Output) 
                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยใช้ข้อมูลอัตรากำลัง ของ 10 มิ.ย.65 เป็นฐานข้อมูล และให้แสดงจำนวนครูผุ้สอนตามมาตรฐานวิชาเอกที่
กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด และรายงานจำนวนครูที่จะเกษียณอายุราชการในแต่ละปี (คน) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 - 2574 
และรายงานสาขาวิชาเอกอื่น ๆ (นอกเหนือจากมาตรฐานของ สพฐ.และ สถานศึกษา) ที่ต้องการนอกเหนือจาก
มาตรฐานที่ สพฐ.กำหนด ให้ครบจำนวน  243  โรงเรียน ตามแบบท่ี สพฐ. กำหนด รวบรวมข้อมูลรายงานเขตตรวจ
ราชการ 11  
        เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  (Outcome) 
                  การวางแผนอัตรากำลังและสารสนเทศที่ใช้ประกอบการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล
อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 10 มิ.ย.2565 ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมีแผนอัตรากำลังครู 10 ปี  (2564-2574) ในการจัดการเรียนการ
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สอนของโรงเรียน ตามสาขาวิชาเอกท่ีต้องการของสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการในแต่ละปี การรายงานข้อมูลการ
วางแผนอัตรากำลังเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ของเขตตรวจราชการที่ 11 และรายงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 
         ผลที่คาดว่าจะเกิด 

                  1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่ามีความสำคัญต่อการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อนักเรียนมาก ในการาวางแผนอัตรากำลังครู 
                  2. การนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร เพ่ือให้เกิดประสิทธิประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ ตามความต้องการสาขาวิชาการเพ่ือรองรับข้าราชการครู
ที่เกษียณอายุราชการในรอบ 10 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2564 – 2574 จัดทำข้อมูลวางแผนอัตรากำลังเพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
                  3. มีแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร  10 ปี (2564 – 2574)  เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
                  4. มีแผนอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใช้บริหารจัดการอัตรากำลังใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด      
         ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

                  1. สถานศึกษารายข้อมูลวางแผนอัตรากำลัง ตามมาตรฐานวิชาเอก ที่ส ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและรายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่ 2564- 2574 
ข้อมูลถูกต้อง ครบตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
                  2. สามารถนำแผนอัตรากำลังไปใช้บริหารจัดการอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด ทั้งด้านการบรรจุ ย้ายและแต่งตั้งการเกลี่ยอัตรากำลังจากโรงเรียนที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปโรงเรียนที่มี
อัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
                  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
         พื้นที่ดำเนินการ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
             4)  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
                  เริ่มต้นวันที่  1 พฤษภาคม  2566  สิ้นสุดวันที่   31  กรกฎาคม  2566 
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  ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 

                  1) กิจกรรม 
 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 
(กค.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการวางแผนอัตรากำลังฯ 
ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 ✓   

กิจกรรมที่ 2 : หนังสือแจ้งโรงเรียนในการจัดทำแผนอัตรากำลงัข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ✓  

กิจกรรมที่ 3 : ประชุมคณะกรรมการทำงานจัดทำข้อมูลวางแผนอัตรา 
กำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ✓ 

 

                2) งบประมาณ   จำนวน 20,000.- บาท 
 

กิจกรรม 

 

งบประมาณ (บาท)  
รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการวางแผน
อัตรากำลังฯตามคำสั ่ง สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 2 :  หนังสือแจ้งโรงเรยีนในการจัดทำแผน
อัตรากำลังข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 3 : ประชุมคณะกรรมการทำงานจัดทำข้อมูล
วางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
-ค่าจัดทำเอกสารคู่มือแนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมลู
อัตรากำลัง 
-ค่าอาหารว่างคณะกรรมการจัดทำข้อมูลวางแผน
อัตรากำลังข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา      
20 คน คนละ 30 บาทจำนวน 4 ครั้ง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 วันๆละ 240 บาท จำนวน 20 คน 
- ค่าถ่ายเอกสาร  จัดทำรูปเล่ม  ค่าวัสดุใช้สอย 

   
 
 

5,000 
 
 

2,400 
 

4,800 
7,800 

  
 
 

5,000 
 
 

2,400 
 

4,800 
7,800 

รวมทั้งสิ้น  (ขอถั่วจ่ายทุกรายการ) - - 20,000 - 20,000 
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โครงการการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ     1)  นายนิพนธ์  ศรีลาศักดิ์       ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                    2)  นางทวินันท์  ไชยมาโย      นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
                    3)  นางปาริชาติ รอบคอบ      นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
                    4)  นางสาวอนง  เสียงเพราะ   นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
กลุ่ม  บริหารงานบุคคล     โทรศัพท์/โทรสาร   042-644532 ต่อ 14   E-mail : …………………………….…............. 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                           : M1 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1) เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
   (2) ประเด็น : บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
  (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)  การย้าย

และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูสายงานการสอน

และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็น

การสรรหา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถปฎิบัติงานหน้าที่ใน

การบริหารสถานศึกษา การปฎิบัติการสอน และการปฎิบัติงาน  

แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็น : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพของรัฐ 
                  (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ) การย้ายและ
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูสายงานการสอนและ   
บุคลการทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นการ
สรรหา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถปฎิบัติงานหน้าที่ในการ
บริหารสถานศึกษา การปฎิบัติการสอนและการปฎิบัติงาน 
    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม          
มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
  (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ)  การบริหารงานบุคคลในสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา  เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของ

หน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว
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เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานนำไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ส่งผลต่อคุณภาพของหน่วยงานและผู้เรียนและได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 

    (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย :  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไป

ตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงานมี

ความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้เป็นคนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับ

ตำแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกันการ

แทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐตามความรู้ความสามารถและ

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพ่ือ

ประโยชน์ของภาครัฐ  รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลาย

เหมาะสมกับภารกิจในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราว ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานใน

ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนเป็นธรรมมีมาตรฐาน เหมาะสม

กับลักษณะงานและภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความ

เหลื่อมล้ำของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ  

2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y)   

    แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา   

     (1) เป้าหมายรวม : ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับ

ความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้างธรรมาภิบาล 

    (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนและยกระดับ คุณภาพของการจัดการศึกษา 

แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z)  

    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (2562-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ : ระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ. : ด้านคุณภาพ พัฒนาครูและบุคลการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ 

มีศักยภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฎิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ความสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร : ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

มีทักษะการจัดการที่หลากหลาย เป็นผู้สร้างนวัตกรรม และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) : ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนาองค์การสู่

ดิจิทัล Data Catalogue 

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ตัวช้ีวัดที ่   - 
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                              : M2 – M3 

               1) หลักการและเหตุผล การบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ระบบ

คุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเกิดความอิสระในการปฏิบัติงานนำไปสู่การ

บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ส่งผลต่อคุณภาพของหน่วยงานและผู้เรียน 

และได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารจัดการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูสายงานการสอน และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

  2) วัตถุประสงค์ 
        1. ได้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูสายงานการสอน และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2)     

ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารสถานศึกษา การปฏิบัติหน้าที่การสอน และการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาในทุกๆด้าน 

            2. การดำเนินงานด้านบริหารบุคคลถูกต้อง รวดเร็ว เป็นตามหลักธรรมาภิบาล สนองความต้องการ

ของสถานศึกษา หน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

            3. การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

        4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  

   3) เป้าหมาย 

                 เป้าหมายเชิงผลผลิต (output) 
                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ดำเนินการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นต หลักธรรมาภิบาล                        
                  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
         1. ได้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่ว่างครบทุก

ตำแหน่งอย่างน้อยร้อยละ 85 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

         2. การบริหารงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพใน

ระดับดีมาก  ร้อยละ 90 
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         3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพ

ระดับมาตรฐานสากล ร้อยละ 88 

     ผลที่คาดว่าจะเกิด 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครูสายผู้สอน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 

38 ค.(2) เป็นบุคลากรที ่มีความรู ้ ความสามารถในการบริหารสถานศึกษา การปฎิบัติงานการสอน และการ

ปฎิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
              1. ได้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในการ

บริหารสถานศึกษาในทุกๆด้าน 

              2. การดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็ว เป็นตามหลักธรรมาภิบาล สองความต้องการ

ของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

    4. สร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

           กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
             พื้นที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
             ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

          เริ่มต้นวันที่  1 ตุลาคม  2565  สิ้นสุดวันที่   30  กันยายน  2566 
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                    : M4 - M5 
                1) กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 
(กค.66) 

กิจกรรมที่ 1 :  แจ้ง/ประกาศ ตำแหน่งว่างให้ข้าราชการในสังกัดรวบรวม คำร้อง ✓ ✓ ✓ ✓ 

กิจกรรมที่ 2 : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ✓ ✓ ✓ ✓ 

กิจกรรมที่ 3 : แต่งตั้งคณะกรรมการให้คะแนนตามองค์ประกอบ ✓ ✓ ✓ ✓ 

กิจกรรมที่ 4 : แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ✓ ✓ ✓ ✓ 

กิจกรรมที่ 5 : เสนอ กศจ.ให้ความเห็นชอบ ✓ ✓ ✓ ✓ 

กิจกรรมที่ 6 : บรรจุแต่งตั้ง ✓ ✓ ✓ ✓ 

กิจกรรมที่ 7 : รายงาน สพฐ./ก.ค.ศ.  ประเมินผลและรายงาน ✓ ✓ ✓ ✓ 
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       2) งบประมาณ   จำนวน 100,000  บาท 
 

กิจกรรม 

 

งบประมาณ (บาท)  
รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-ก.ย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
- ค่าเครื ่องดื ่มร ับรอง คณะกรรมการประเมินศักยภาพ 
ตัวช้ีวัดผู้บริหารสถานศึกษา 17 คน จำนวน 2 มื้อ  
จำนวน  5  วัน  (17 คน x 60 บาท x5 วัน) 
- ค่าอาหารกลางวัน  (17 คน x 120 บาทx 5 วัน)  

    
 
 
 

5,100 
10,200 

 
 
 
 

5,100 
10,200 

กิจกรรมที่ 2 : การย้ายและแต่งตัง้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผูส้อน 
- ค่าเครื ่องดื ่มร ับรอง คณะกรรมการประเมินศักยภาพ 
ตัวช้ีวัด สายงานการสอน 15 คน จำนวน 2 มื้อ  
จำนวน 5 วัน  (15 คน x 60 บาท x 5 วัน) 
- ค่าอาหารกลางวัน  (15 คน x 120 บาท x 5 วัน) 
-ค่าถ่ายเอกสาร จัดทำรูปเล่ม ค่าวัสดุใช้สอย 

  
 
 
 

4,500 
9,000 
600 

  
 
 
 
 
 

600 

 
 
 
 

4,500 
9,000 
1,200 

กิจกรรมที ่ 3 : การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้าง 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมคณะกรรมการ  
-ค่าอาหารกลางวันการประชุมกรรมการ 
-ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย/ค่าถ่ายเอกสาร 

- 20,000 
 
 
 
 

3,000 

20,000 
 
 
 
 

3,000 

20,000 
 
 
 
 

4,000 

60,000 
 
 
 
 

10,000 
รวมท้ังสิ้น  (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) - 37,100 23,000 39,900 100,000 
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โครงการการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัล 

ผู้รับผิดชอบ   1)  นายพิเชษฐ  มหาวงศ์     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

                  2)  นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ   
กลุ่ม      พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     โทรศัพท์/โทรสาร  061-6958860  E-mail …………..…............. 
ส่วนที ่1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                  :M1 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย : 1.คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น : 2.พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (4 ประเด็นย่อย) 
              (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์) เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความเป็นครูด้วยจิตวิญญาณ ทั้งการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเป็น
แบบอย่างที่ดี มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ความสามารถจนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที ่11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น : 1. คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

            (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ) ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2) ผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูผู้สอน ลูกจ้างยอดเยี่ยม 
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในแต่ละกลุ่มสาระ จำนวนทั้งสิ้น  200 คน  

(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : 1. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : 1. ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็นไทยดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น     

       (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ)  ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความ
ภาคภูมิใจ มีขวัญกำลังใจในการที่จะพัฒนาตน พัฒนางานให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น 
   (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 1. สร้างความอยูด่ีมีสุขของครอบครัวไทยที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ 21 

2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนการศึกษาด้านการศกึษา 
    (1) เป้าหมายรวม : 1.ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา      
       (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป : 4.การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย์ (5 ประเด็น) 
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แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ : 2.การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ความสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร :กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) : ตัวชี้วัดที่ 5.5 ระบบพัฒนาบุคลากร 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) : ตัวชี้วัดที่ 4 
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที ่ 2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล 

                   ครูเป็นหัวใจของความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ วิชาชีพครูถือเป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นวิชาชีพควบคุม       
ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษ พ.ศ.2546 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีขวัญกำลังใจ  
ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนเพื่ออุดมการณ์ของความเป็นครู พัฒนาตนให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกิดผลดีต่อนักเรียน ชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ และเป็น
การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์   มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนจนส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เป็นบุคคลที่ครองตน ครองคน ครองงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้จัดโครงการคัดเลือกครูผลงานดีเด่น
ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2566  

    2) วัตถุประสงค์ 
        1. เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความเป็นครูด้วยจิตวิญญาณ  

ทั้งการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ความสามารถจนส่งผลต่อ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  

         2. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนให้เป็น 

ผู้มีความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 

          3. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนางานในหน้าที่ ทุ่มเท  

เสียสละ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
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       3) เป้าหมาย 
     เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด   จำนวน 200 คน  
     เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

           1.บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา ตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

           2. ผู้ได้รับการพัฒนามีความพอใจในความมั่นคงและมีเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95  

          3. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามสมรรถนะ
และเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
                    4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

   ผลที่คาดว่าจะเกิด  
                   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
และความมั่นคงก้าวหน้าในวิชาชีพ จำนวน 200 คน  

   ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
                    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 100% 

   กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
    พื้นที่ดำเนินการ        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
    ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 

              เริ่มต้นวันที่ 1  ตุลาคม  2565  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน 2566 

ส่วนที ่ 3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                               : M4 - M5 
            1) กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ  

ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค.-ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย..66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานโครงการ/

และแต่งตั้งคณะทำงาน 
    

กิจกรรมที่ 2 : ดำเนินการคัดเลอืกฯ     

กิจกรรมที่ 3 : สรุปผล/รายงานผลการดำเนนิงาน     
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             2) งบประมาณ   จำนวน 25,000 บาท  
 

กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท)  

รวม ไตรมาส 1 

(ตค-ธค.65) 

ไตรมาส 2 

(มค-ค.66) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย-มิย.66) 

ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 :ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินการ

คัดเลือก/และแต่งตั้งคณะทำงาน 

- - - -  

กิจกรรมที่ 2 : ดำเนินการจัดอบรมฯ - - - 25,000 25,000 

กิจกรรมที่ 3 : สรุปผล/รายงานผลการดำเนนิงาน - - - -  

รวมทั้งสิ้น  (ขอถั่วจ่ายทุกรายการ) - - - 25,000 25,000 
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โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดในการขอรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี 2566 

ผู้รับผิดชอบ     1) นายนิพนธ์  ศรีลาศักดิ์       ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                    2) นางสาวพรรมณี  นาโสก    นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
                    3) นายวีรเดช   กุลวงศ์         เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
กลุ่ม   บริหารงานบุคคล    โทรศัพท์/โทรสาร   042-611532 ต่อ 14   E-mail : ……………………………….…............. 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                            : M1 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (1) เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
   (2)  ประเด็น :  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
            (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบเป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างข้ึน

สำหรับพระราชทานความชอบในราชการ หรือส่วนพระองค์ ในปัจจุบันนี้หมายความรวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์

สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความขอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน และเหรียญที่

ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆและที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลประดับได้อย่าง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามท่ีทางราชการกำหนด นั้น 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 จะแจ้งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดส่งเจ้าหน้าที่

เกี่ยวข้องไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับการจัดสรร และจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรม

ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นเกียรติและส่งเสริมขวัญและกำลังใจและประกาศเกียรติคุณ คุณงาม

ความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566    

แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y)  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้   

     (1) เป้าหมายระดับประเด็น : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก 

                    (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ)  เพ่ือเป็นเกียรติ
และส่งเสริมขวัญและกำลังใจและประกาศเกียติคุณ คุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
     (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21          

      (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย :  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
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     (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
 1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
 2. เปลี่ยนบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

(1) เป้าหมายรวม : ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการ 
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้างธรรมาภิบาล 
    (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมาย 
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570)  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ : การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ความสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลการวางแผนอัตรากำลัง
ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) : ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนาองค์การสู่
ดิจิทัล Data Catalogue 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) : ตัวชี้วัดที่ 3 ข้อ 3.2 
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคนด้วยระบบ HRMS   
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 
ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                              : M2 – M3 

1) หลักการและเหตุผล 
     เครื่องราชอิสริยาภรณ์  เป็นเครื่องหมายแสดงถึงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบเป็นของ  

พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานความชอบในราชการ หรือส่วนพระองค์ ในปัจจุบันนี้หมายความ
รวมถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความขอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา  
และประชาชน และเหรียญที่ระลึกที่พระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในโอกาสต่าง ๆและที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้บุคคลประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่ทางราชการกำหนด นั้น 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอขอ  
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 จะแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจัดส่งเจ้าหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องไปรับเครื ่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับการจัดสรร และจัดพิธีพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือเป็นเกียรติและส่งเสริมขวัญ
และกำลังใจและประกาศเกียติคุณ คุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

2)  วัตถุประสงค์  
1.เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรวจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา  

ประจำปี 2566 ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2. เพ่ือจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้กับผู้ได้รับพระราชทานในสังกัด 

3. เพ่ือยกย่องเชิดชู ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ 

พนักงานราชการในสังกัดในการได้รับบำเหน็จความดีในการปฏิบัติราชการและปฏิบัติงาน 

4. เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ และความภาคภูมิใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการในสังกัด 

 3) เป้าหมาย  
                       เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
                        สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสังกัด จำนวนรวม  2,100 ราย  

       เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
        การยกย่องเชิดชูเกียรติ  เป็นขวัญและกำลังใจ  เป็นความภาคภูมิใจทั้งแก่ตนเองและครอบครัว  

ในการรับราชการและการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนและบุคคลทั่วไป และสร้างขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารจัดการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติอันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและทำให้การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สนองตอบภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

   ผลที่คาดว่าจะเกิด  
       1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เกิดความสำนึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ

เหรียญจักรพรรดิมาลา  

       2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติและสังคมต้องการ 
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 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
     1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการในสังกัด จำนวน 

รวม 2,100 ราย ที่เสนอขอพระราชทานได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาครบถ้วน  
                     2. มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน มีขวัญและกำลังใจการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
               กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ 
พนักงานราชการในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวนรวม 2,100 ราย 
           พื้นที่ดำเนนิการ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
               เริ่มต้นวันที่  1 ตุลาคม  2565  สิ้นสุดวันที่   30 กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                          : M4 - M5   

             1) กิจกรรม 
 

กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ 
พนักงานราชการ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา 

✓    

กิจกรรมที่ 2 : แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด ✓ ✓ ✓ ✓ 
กิจกรรมที่ 3 : แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ 
พนักงานราชการ ท่ีได้รับการจดัสรร แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมพธิี
พระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

✓ ✓ ✓ ✓ 

กิจกรรมที่ 4 :ประชุมสรุปการดำเนินงานในภาพรวมทั้งสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

✓ ✓ ✓ ✓ 
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 2) งบประมาณ   จำนวน 25,000  บาท 
 

กิจกรรม 

 

งบประมาณ (บาท)  
รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.64) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.65) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย..65) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.65) 

กิจกรรมที่ 1 : แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 

     

ก ิจกรรมท ี ่  2 : แต ่งต ั ้ งคณะกรรมการและจ ัดประชุม
คณะกรรมการแต่ละชุด 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและตรวจ
คุณสมบัตผิู้เสนอขอพระราชทานครื่องราช-อิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดมิาลา 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน  
(10 คน x 180 บาท x 2 มื้อ x 1 รอบ) 
2. จัดคณะกรรมการจดัสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
ที่ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
(16 คน x 180 บาท x 2 มื้อ x 1 รอบ) 
 3. การไปตรวจรับเครื่องราชอิสรยิาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ส่งเจ้าหน้าไปตรวจรับ จำนวน 4 ราย 
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง   5,500 บาท 
- ค่าเบี้ยเลีย้ง (240*2*4)  1,920 บาท 
- ค่าที่พัก (800*2*4)  6,400 บาท 
4.การดำเนินการจัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
5. ค่าถ่ายเอกสาร จัดทำรูปเล่ม ค่าวัสดุใช้สอย 
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โครงการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ผู้รับผิดชอบ      1) นายนิพนธ์  ศรีลาศักดิ์          ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                     2) นางสาวพรรมณี  นาโสก        นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ 

                     3) นายวีระเดช   กุลวงค์           เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

กลุ่ม  บริหารงานบุคคล      โทรศัพท์  042-6111532 ต่อ 14     E-mail  :  …………………………………...…............. 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                          : M1 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์.. 
    (1) เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
    (2) ประเด็น : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21   
                   (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์) การประเมินผล

การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล มีผลงานประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความรับผิดชอบ สมควรได้รับบำเหน็จความชอบ คำชมเชย รางวัลเชิดชู

เกียรติ หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้  
    (1) เป้าหมายระดับประเด็น : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาระและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ) การประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล มีผลงานประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความรับผิดชอบ สมควรได้รับบำเหน็จความชอบ คำชมเชย รางวัลเชิดชู
เกียรติ หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

            (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีผลงานประจักษ์ 
ถือว่าผู้นั้นมีความรับผิดชอบ สมควรได้รับบำเหน็จความชอบ คำชมเชย รางวัลเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  : ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

                                  ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
                                           มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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   (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย 
 1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 
 2. เปลี่ยนบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

    (1) เป้าหมายรวม : ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการ
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและสร้างธรรมาภิบาล 
    (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมาย 
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ : การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึง    
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ. : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ความสอคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลการวางแผนอัตรากำลัง
ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) : ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนาองค์การสู่
ดิจิทัล Data Catalogue 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) : ตัวชี้วัดที่ 3 ข้อ 3.2 
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคนด้วยระบบ HRMS   
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                              : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล    

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  มาตรา 72  
กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีผลงานประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความรับผิดชอบ สมควรได้รับ
บำเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกคำ ชมเชย รางวัลเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงาน
บุคคลในเรื่องอ่ืนอย่างไรก็ตาม ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
จึงเป็นบทบาทของผู้บังคับบัญชาในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ
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ผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ ์ของงานเป็นหลัก สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงเล็งเห็น
ความสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ บริหาร
สถานศึกษา ของ ก.ค.ศ.  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้กำหนดตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติงานที ่ชัดเจน ยึดหลักการกระจายอำนาจ ระบบคุณธรรม หลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึ งจัดทำโครงการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมุ่งหวังให้การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ชัดเจน มีมาตรฐาน โปร่งใสและเป็นธรรม อันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป การศึกษาในภูมิภาคของเขตตรวจราชการที่ 11 และรายงานข้อมูลในภาพรวมของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2) วัตถุประสงค์  
                      1. ผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การให้รางวัล
และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ทำให้มีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาแบบเรียนทำให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น  
                     2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีขวัญ กำลังใจใน
การปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  
    3. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีผลงาน Best Practice 
  4  ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติและสังคมต้องการ 

     3)  เป้าหมาย 

                     เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีการประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ทั้งที่
ปฏิบัติงานสำนักงานและโรงเรียน ให้ถือปฏิบัติงานตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องการซักซ้อมการเลื่อน 
เงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ถ้ามี)  จำนวนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 2,300 ราย  
 -                     เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
                       การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใช้ประกอบ ในการประกอบการเลื่อนเงินเดือน การให้รางวัล และค่าตอบแทนอื่น ๆ ชัดเจน มีมาตรฐาน 
โปร่งใส และเป็นธรรม และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
บริหารจัดการภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติอันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและทำให้การบริหารจัดการโรงเรียน



 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                      หน้า 275 
 

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สนองตอบ
ภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร    
                      ผลที่คาดว่าจะเกิด  
                      1.ผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การให้
รางวัลและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  
                     2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีขวัญ กำลังใจใน
การปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  
                     3. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีผลงาน Best Practic 
                     4. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีขวัญกำลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติและสังคมต้องการ 
                   ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
                  เชิงปริมาณ 
                   การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเลื ่อน
เงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2,300 ราย และการขอมีวิทยฐานะ และสามารถไป 
ใช้ประกอบการให้รางวัลและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรม และดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

เชิงคุณภาพ  
                     สามารถนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การทำวิทยฐานะ และสามารถ
นำไปใช้ประกอบการให้รางวัลและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรม และดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ 
            กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
             พื้นที่ดำเนินการ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                   3) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
                      เริ่มต้นวันที ่ 1 ตุลาคม  2565  สิ้นสุดวันที่   30 กันยายน 2566 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                      : M4 - M5 
             1) กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย..66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 

 ✓   

กิจกรรมที่ 2 : แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด  ✓  ✓ 
กิจกรรมที่ 3 : หนังสือแจ้งโรงเรียนดำเนินการส่งผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและ
บันทึกข้อมูลผลการประเมิน 

 ✓  ✓ 

กิจกรรมที่ 4 :  ประชุมสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมทั้งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 ✓  ✓ 

กิจกรรมที่ 5 : เตรียมรายละเอียดเสนอที่ประชุม กศจ. เพื่อดำเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 ✓  ✓ 

 

           2) งบประมาณ   จำนวน 80,000 บาท 
 

กิจกรรม 

 

งบประมาณ (บาท)  
รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : การดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 2 : แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ( 30 คน x 
30 บาท x 120 x 2 รอบ) 

  
 
 

4,500 

 
 
 
 

 
 
 

4,500 
 

 
 
 

9,000 

2. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อปรับปรุง/ช้ีแจงเครื่องมือ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง/
ปีงบประมาณ 
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
(40 คน x 30 บาท x 120 x 2 รอบ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

5,500 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

5,500 

 
 
 

 
11,000 
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กิจกรรม 

 

งบประมาณ (บาท)  
รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย..66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

3. ออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา  
- ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง (กิโลเมตรละ 4 บาท) จำนวน 
19 เครือข่าย 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการออกประเมนิฯจำนวน 2 ครั้ง/
ปีงบประมาณ    

 
 
 

- 

 
 
 

25,000 

 
 
 
- 

 
 
 

25,000 

 
 
 
50,000 

 

4. ประชุมสรปุผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(20 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 4รอบ) 
- อาหารกลางวัน  
(20 คน x 120บาท x 1มื้อ x 3รอบ) -เอกสาร
ประกอบการประชุมทุกการประชุมตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  (ครั้งละ 1,500 บาท ดำเนินการ 2 ครั้ง/
ปีงบประมาณ) 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

3,500 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

3,500 
 
 

 
 
 
 
 

7,000 

 ค่าถ่ายเอกสาร จัดทำรูปเล่ม ค่าวัสดุใช้สอย - 1,500 - 1,500 3,000 
รวมท้ังสิ้น  (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) - 40,000 - 40,000 80,000 
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โครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ วPA 

ผู้รับผิดชอบ   1)  นายนิพนธ์  ศรีลาศักดิ์           ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
                  2)  นางขวัญกมล  จันปุ่ม            นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
กลุ่ม บริหารงานบุคคล    โทรศัพท์/โทรสาร 0844708193      E-mail :  kwunnc@gmail.com 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                             : M1 
 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2)  ประเด็น : พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                 (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์) การเสริมสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ ว PA 
จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่งและ
วิทยฐานะที่ดำรงอยู่ มีระบบการประเมินแบบออนไลน์เพื่อประกอบการพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะและคงวิทยฐานะ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ทำให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง   
มีคุณภาพ มีความสามารถด้านเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนาอาชีพได้ตลอดการทำงาน 
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(1) เป้าหมายระดับประเด็น : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย  
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

               (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนแม่บทฯ) การเสริมสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ วPA 
จะทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ในหลักเกณฑ์ สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
ตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะที่กำหนด อีกท้ังยังสามารถขอมีวิทยฐานะ ขอเลื่อนวิทยฐานะ และขอคงวิทยฐานะ
ผ่านระบบ DPA ได้ถูกต้องจะเห็นได้ว่าโครงการนี้จะส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบทั้งต่อคุณครูและนักเรียน 
     (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
     (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตมีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญ
ที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

                 (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ วPA จะทำให้ข้าราชการครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษา สามารถพัฒนางานของตนเองในรอบปีงบประมาณนั้น 
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และต่อยอดการทำงานที่เกิดผลให้มีความต่อเนื่องและปรับประยุกต์ไปตามความต้องการขององค์กรในรอบปีถัดไปที่
มีการเปลี่ยนแปลงได้ 
     (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มี 
คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้นให้กับประเทศ 
2. แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
    แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
    (1) เป้าหมายรวม :  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
    (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง 
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม. (Z) 
    (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ : การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายของ สพฐ. : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพป.มุกดาหาร : กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) : ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 
Data Catalogue 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) : ตัวชี้วัดที่ 3 ข้อ 3.2    
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคนด้วยระบบ HRMS 
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                             : M2 – M3 
1) หลักการและเหตุผล   

         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54  วรรคสี่  
บัญญัติว่า “ การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความ
ถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 
มาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา (3) บัญญัติว่า “ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูและอาจารย์ให้ได้ผู ้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู” ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารการจัดการศึกษาได้กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาต
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ประกอบวิชาชีพเป็นระยะ ๆ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่ง
และวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุ ก.ค.ศ. จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2) วัตถุประสงค์  

     เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาตามหลักเกณฑ์ ว PA และการลงข้อมูลระบบ DPA ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

 3) เป้าหมาย (สอดคล้องกับคำอธิบายข้อ 2) 
        เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 243 คน ข้าราชการครู จำนวน  

243 คน ได้รับการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพ่ือขยายผลให้ครูในโรงเรียน 

        เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการ 
ประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามหลักเกณฑ์ วPA ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
               ผลที่คาดว่าจะเกิด คุณภาพการศึกษาของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหารเพิ่มข้ึน 

        ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
                         เชิงปริมาณ  
                          ผู้รับการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 243 คน ข้าราชการครู จำนวน 243 คน 
               เชิงคุณภาพ  
                         ผู้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ไม่ตำกว่าร้อยละ 70 

        กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  :  ผู้บริหารสถานศึกษา   ข้าราชการครู 
         พื้นที่ดำเนินการ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

         4)  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
                    เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                      : M4 - M5 
              1) กิจกรรม 

 
กิจกรรม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทำงาน PA Support Team  เพื ่อวางแผน
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจ 

✓    

กิจกรรมที่ 2 : จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารในแต่ละอำเภอ  ✓ ✓  
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมคณะทำงาน PA Support Team เพื่อประเมินผลการ
จัดการอบรมฯ 
 

   ✓ 
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       2) งบประมาณ  จำนวน 60,000 บาท 
 

กิจกรรม 

 

งบประมาณ (บาท)  
รวม ไตรมาส 1 

(ตค.-ธค.65) 
ไตรมาส 2 

(มค.-มีค.66) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิย.66) 
ไตรมาส 4 

(กค.-กย.66) 

กิจกรรมที ่ 1 : ประชุมคณะทำงาน PA Support Team 
เพื่อวางแผนกิจกรรมการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจ 
1. ค่าอาหารว่างจำนวน 10 คน X 30 บาท X 2 มื้อ 
2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 10 คน X 120 บาท X 1 มื้อ 
3. ค่าใช้สอย 

 
 

600 
1,200 
5,000 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 

600 
1,200 
5,000 

กิจกรรมที่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการสรา้งความรู้ความเข้าใจ
หลักเกณฑ์ วPA และการนำเข้าขอ้มูลระบบ DPA  
1. จัดอบรมฯ จำนวน 7 จุด X จดุละ6,000 บาท 
2. ค่าน้ำมันเช้ือเพลิงรถตูส้ำนักงาน 

 
 
- 
- 

 
 

42,000 
4,400 

 
 
- 
- 

 
 

42,000 
4,400 

กิจกรรมที่ 3 : ประชุมคณะทำงาน PA Support Team 
เพื่อประเมินผลการจดัการอบรมฯ 
1. ค่าอาหารว่าง จำนวน 10 คน X 30 บาท X 2 มื้อ 
2. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 10 คน X 120 บาท X 1 มื้อ 
3. ค่าใช้สอย 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 

600 
1,200 
5,000 

 
 

600 
1,200 
5,000 

รวมท้ังสิ้น  (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) 6,800 46,400 6,800 60,000 
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โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

ผู้รับผิดชอบ       1) นางสุพัตรา   พรมรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

                      2) นางปาลดิา   คำพิชิต            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 

                      3) นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

                      4) นางสาวฐิตารีย์   รัชอินทร์       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

กลุ่ม  อำนวยการ    โทรศัพท์ 0 4261 1532 โทรสาร 0 4261 3040 โทรศัพท์ 08 5856 4596  
E-mail : supasuta@mdh.go.th 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                         : M1 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  (Z) 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
      (1) เป้าหมาย : 1.ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
      (2) ประเดน็ : ภาครฐัที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเรว็โปร่งใส 
          (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์) การพัฒนางาน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงดูแลภูมิทัศน์และความปลอดภัย มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็น  : 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
            (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ) นักเรียน บุคลากร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ ที่มีการขอใช้บริการจากงานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความ
ปลอดภัย มีความพึงพอใจกับบริการที่ได้รับ 
     (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
     (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย  : ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
           (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย)  งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม   ภูมิทัศน์และความปลอดภัย ได้ดำเนินการโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการได้รับ
บริการจากการใช้อาคารสถานที่ต่างๆ ภายในสำนักงานที่ผ่านมามาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และ
มาตรฐานควบคุมต่าง ๆ  
     (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : 1. พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการ
เชื่อมโยงหลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้ง
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อำนวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการดำเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ 
การให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
2. แผนการปฏิรูปประเทศ 
   แผนด้านการศึกษา 
   (1) เป้าหมายรวม : ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการ
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างธรรมาภิบาล 
    (2) เรื่องและประเด็นปฏิรูป : ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา   
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม.  (Z) 

(1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ   
 ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน  และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  จุดเน้น  ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ. 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
นโยบาย ด้านความปลอดภัย - พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน  ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) 
 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการและประชาชน 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  
ตัวชี้วัดที่ 5 การลดพลังงาน และตัวชี้วัดที่ 6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการ
บริหารทั่วไป ประเด็นการพิจารณาที่ 3 มีการมอบหมายภารกิจผู้รับผิดชอบในการดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
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ส่วนที่  2   สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                              : M2 - M3 
      1)  หลักการและเหตุผล 
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตั้งอยู่ในบริเวณเขตพื้นที่ศาลากลางจังหวัด   
อันเป็นศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร มีหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงมีพื ้นที ่ค่อนข้างจำกัด             
ไม่สามารถขยายพื้นที่ได้ ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530 สภาพอาคาร      
จึงค่อนข้างเก่าแลดูทรุดโทรมในบางจุด ถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอก็ตาม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเป็นศูนย์ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่
ข้าราชการครู นักเรียน ลูกจ้าง พนักงานราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป จึงมีผู้มา
ติดต่อราชการ/รับบริการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การมีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้ออำนวยต่อการ
ให้บริการ จะสามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กับหน่วยงานได้ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความประทับใจและพึงพอใจเมื่อมา
รับบริการ หน่วยงานจึงมีความจำเป็นต้องบำรุงรักษา ดูแลซ่อมแซมอาคารและสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและ
ภายในของสำนักงานให้น่าดู น่าอยู่ น่ามอง และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสร้าง
บรรยากาศทีเ่อ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานด้วย  

    2)  วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือพัฒนางานปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานมีสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงานและมีความปลอดภัย ผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานมีความพึงพอใจและประทับใจ 
          2. เพ่ือพัฒนางานบริการอาคารสถานที่ของสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานมีความพึงพอใจ 

    3)  เป้าหมาย 
                   เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

         1. อาคารสำนักงานทั้งภายในและภายนอกได้รับการซ่อมแซม บำรุงรักษาเพื่อพัฒนาให้มีความมั่นคง
แข็งแรง ประหยัด ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามอยู่เสมอ 

         2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีระบบสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์ ปลอดภัย
และเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

         3. ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหารในระดับมากขึ้นไป  
                   เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับการบำรุงรักษาพัฒนาให้เป็นสำนักงานที่
สวยงามเป็นสถานที่พักผ่อนของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  
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                   ผลที่คาดว่าจะเกิด  
           1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงาม  
          2. บุคลากร ใน สพป.มุกดาหาร มีจิตสำนึกในการใช้อาคารสถานที่ รักษาความสะอาด มีจิตอาสา 
ลดและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และงดการใช้พลาสติกและโฟม  
           3. บุคลากร ใน สพป.มุกดาหาร มีผลผลิตจากสวนปันสุขนำใช้ประกอบอาหาร เป็นตัวอย่างในการนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันให้กับบุคคลภายนอกได้ 

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
ผลผลิต (Outputs)  

   1. บุคลากรและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการและบรรยากาศที่ดีเอื้ออำนวยต่อการ
ปฏิบัติงานจากการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
   2. สพป.มุกดาหาร มีผลการดำเนินงานประกอบการรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
รายงาน ITA  รายงาน KRS และรายงาน PMQA 4.0 ได้แก่ 
      - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
       - รายงานผลการสำรวจความสุขความผูกพันในการทำงานของบุคลากร 
      - รายงานผลการดำเนินการสร้างวัฒนธรรมการทำงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
       - รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และรณรงค์ลด เลิก 
พลาสติกและโฟม 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  สพป.มุกดาหาร มีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นภาพลักษณ์ที ่ดีให้กับหน่วยงาน
เอ้ืออำนวยต่อการให้บริการและปฏิบัติงาน ผู้รับบริการมีความประทับใจและพึงพอใจเมื่อมารับบริการ  ตลอดจน
ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการทำงานจนอาจส่งผลให้ทุ่มเทในการทำงาน 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์  
ผู้มาติดต่อราชการ/รับบริการ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ สพป.มุกดาหาร 
พื้นที่ดำเนินการ 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                 4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
             เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2565   สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 
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ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                           : M4 - M5 
             1) กิจกรรม 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1) ประชุมและแต่งตั้งคณะทำงานวางแผน พัฒนา และบำรุง 
รักษาอาคารสถานท่ี ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม 
กำหนดและประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน 

✓    

2) มอบหมายภารกิจผูร้ับผดิชอบในการดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม ท้ังในอาคารและนอกอาคารสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

    

3) ตรวจสอบและปรับปรุงให้มีแผนผังอาคารสถานท่ีที่เป็น
ปัจจุบัน 

✓    

4) ดำเนินกิจกรรมการซ่อมบำรุง ดูแลรักษา ตกแต่ง อาคาร
สถานท่ีให้มีสภาพสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ และ    
หมั่นตรวจสภาพกล้องวงจรปิดใหม้ีสภาพที่ใช้งานได้อยูเ่สมอ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

5) ดำเนินกิจกรรมการดูแล บำรุงรกัษา ตกแต่งสวนหย่อม     
ให้เป็นระเบยีบเรียบร้อย สะอาด และสวยงามอยู่เสมอ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

6) ดำเนินกิจกรรม สวนปันสุข - เป็นกิจกรรมทีด่ำเนินการตาม
นโยบาย "ที่ว่างสร้างอาหาร" น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ของจังหวัดมุกดาหาร และการจดัการพื้นที่    
สีเขียวของกระทรวงศึกษาธิการโดยบูรณาการร่วมกัน          
โดยสวนปันสุข เป็นสวนพืชผักสวนครัวที่หน่วยงานร่วมมือ    
ร่วมใจกันกันบริจาคพืชพันธุ์และปลูกข้ึน 

✓ ✓ ✓ ✓ 

7) ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึก 
รับผิดชอบและจิตสาธารณะ สุขนิสัยที่ดีในการใช้อาคารสถานท่ี 
และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา โดยเชิญชวน/ขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคน
ดำเนินกิจกรรม 5ส. ที่โต๊ะทำงานและห้องทำงานของตน และ
ร่วมกันทำความสะอาดพื้นท่ีโดยรอบสำนักงาน 

  ✓ ✓ 

8) ดำเนินกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะ 
   - จัดทำแผนปฏิบัติการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยของ
หน่วยงาน และประกาศมาตรการลดและคัดแยกขยะมลูฝอย 
และรณรงค์ ลด เลิก พลาสติกและโฟม 
 

✓ ✓ ✓ ✓ 
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กิจกรรม (ต่อ) 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

- จัดกิจกรรมใหค้วามรู้ - จัดนิทรรศการ/บอร์ดการเรียนรู้     
เรื่อง ลด คัดแยกขยะ และรณรงคใ์ห้ลดการใช้โฟมและพลาสติก 
ลดจำนวนขยะ ด้วยการคัดแยกขยะก่อนท้ิง 
- จัดทำ/หาสื่อรณรงค์การจดัการขยะ การลดและการคดัแยก
ขยะในหน่วยงาน (วิดีโอ/ อินโฟกราฟฟิก เป็นต้น) 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ทุกคนคดัแยกขยะมลูฝอยก่อนท้ิง และ
นำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เชน่ ให้ท้ิงเศษอาหารในถังขยะ
สดที่ได้จัดเตรยีมไว้ ให้นำขยะรไีซเคิล ไปจำหน่ายร่วมกับ
โครงการธนาคารขยะของจังหวัดมกุดาหาร 

    

9) ดำเนินกิจกรรมการสวมใสผ่้าไทย ใช้ตะกร้า พายถุงผ้า      
หิ้วปิ่นโต/กระติ๊บข้าว พกแก้วส่วนตัว เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก     
หูหิ้ว และโฟม 

✓ ✓ ✓ ✓ 

10) จัดกิจกรรมเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวท้ิง เช่น 
การรณรงค์ให้ใช้แก้วส่วนตัว เป็นต้น 

✓ ✓ ✓ ✓ 

11) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตัิงานและรายงานผลการ
ดำเนินการ พร้อมทั้งนำผลการประเมินไปพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง 
เพื่อให้อาคาร สถานท่ี มสีภาพสะอาด เป็นระเบียบ ถูก
สุขลักษณะ และปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในอาคารและ
สำนักงานโดยรอบ โดยการสอบถามความพึงพอใจ 

   ✓ 

12) รายงานผลการการดำเนินการ และนำผลมาใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาอาคารสถานท่ีอย่างต่อเนื่องในทุกปี 

   ✓ 

 

       2) งบประมาณ   จำนวน   7,000 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

กิจกรรมที่ 1 : ประกาศมาตรการต่าง ๆ  
- จัดทำป้ายประกาศมาตรการลดพลังงาน 
- จัดทำป้ายประกาศมาตรการลดและคัดแยกขยะ 
จำนวน 1 อัน อันละ 700 บาท 

- 700 - - 700 

กิจกรรมที่ 2 : สวนปันสุข (ตามนโยบาย “ที่ว่างสร้าง
อาหาร” และการจัดการพื้นท่ีสีเขยีว) 
 

- 600 - - 600 



 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                      หน้า 288 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสวน/สถานท่ี และ

จัดซื้อ/หา/รับบริจาคพันธุ์พืชผักสวนครัว 

กิจกรรมที่ 3 : รณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการใช้อาคาร

สถานท่ีโดยจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”  

- จัดทำป้าย รวมขาตั้งป้าย X Stand จำนวน 2 อัน 
อันละ 700 บาท 

- 1,400 - - 1,400 

กิจกรรมที่ 4 : การลดและคัดแยกขยะ  
- จัดนิทรรศการ/บอรด์ให้ความรู้ เรื่อง ลด คัดแยก
ขยะ และรณรงค์ให้ลดการใช้โฟมและพลาสติก  
จำนวน 2 จุด ๆ ละ 700 บาท 

- 1,400 - - 1,400 

กิจกรรมที่ 5 : รณรงค์รักษไ์ทย และงดใช้พลาสติก
และโฟม โดยเชิญชวนให้สวมใสผ่้าไทย ใช้ตะกร้า พาย
ถุงผ้า หิ้วปิ่นโต/กระติ๊บข้าว พกแก้วส่วนตัว  
- จัดทำป้าย รวมขาตั้งป้าย X Stand จำนวน 2 อัน 
อันละ 700 บาท 

- 1,400 - - 1,400 

รวมท้ังสิ้น  (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) - 5,500 - - 5,500 
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โครงการเปิดโลกการเรียนรู้สูโ่ลกกว้างในงานกาชาดและงานของดีมุกดาหาร 

ผู้รับผิดชอบ    1) นางสุพัตรา   พรมรักษา       ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

                   2) นางปาลิดา   คำพิชิต          นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 

                   3) นางสาวศุภสุตา พุทธเจริญ    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

กลุ่ม  อำนวยการ    โทรศัพท์ 0 4261 1532 โทรสาร 0 4261 3040 โทรศัพท์ 08 5856 4596  

E-mail :  supasuta@mdh.go.th 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                         : M1 

แผนระดับท่ี 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  (Z) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
   (1) เป้าหมาย :  1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
   (2) ประเด็น :  2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
       2.2 ชว่งวัยเรียน / วัยรุ่น 
          (อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและประเด็นของแผนยุทธศาสตร์)  สำนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้ความสำคัญกับการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้อย่าง
เท่าเทียมและเสมอภาคของผู้เรียน ในทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดฯ      
ทุกแห่ง ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเวทีการแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ
และผลงานต่าง ๆ ในรูปแบบกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษา ส่งเสริมการแสดงออกนอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ และ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ให้มีความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้        
     (1) เป้าหมายระดับประเด็น : 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น    
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต        

(อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทฯ) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษามุกดาหาร ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกนอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์บนเวทีการเปิดโลกการจัด
การศึกษาในงานกาชาดสู่สายตาสาธารณะชน อันเป็นการฝึกให้ผู ้เรียนมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
    (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21  
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     (3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย :  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะทีจ่ำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น      

(อธิบายความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย)  สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
ประถมศึกษามุกดาหาร ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้แสดงออกนอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ในงานกาชาดสู่สายตา
ประชาชน อันเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  (4) แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย : พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัด
กิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน  
โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม      
2.  แผนการปฏิรูปประเทศแผนด้านการศึกษา (Y) 
    1) เป้าหมายรวม : 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการ 
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล       
แผนระดับ 3 แผนปฏิบัติการ ตามมติ ครม.  (Z)    
     (1) แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2566-2570) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
     (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ : ปรับเปลี่ยน  และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษา
และการเรียนรู้  โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21      
จุดเน้น : ปฏิรูปองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน  ความสอดคล้องกับ
นโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ. :  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) : หมวด 1 การนำองค์การ 1.3 การมุ่งเน้น
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกการประเมิน
ตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) - 
การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                                  : M2 - M3 
     1) หลักการและเหตุผล 
        ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (สพป.มุกดาหาร) ได้รับเกียรติให้ร่วมออ
กร้านนิทรรศการและผลงานของส่วนราชการในงานกาชาดและงานของดีมุกดาหารเป็นประจำทุกปี โดย  สพป. 
มุกดาหาร ได้ให้ความร่วมมือในการออกร้านนิทรรศการแสดงผลงานด้านการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดด้วยดีมา
โดยตลอด สพป. มุกดาหาร ในฐานะเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาในห้องเรียน และสนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ 
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ความรู้และความสามารถด้านวิชาการนอกห้องเรียน จึงได้จัดทำโครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ในงาน
กาชาดและงานของดี มุกดาหาร ขึ้น เพื่อให้ผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหารและสถานศึกษา ได้มีเวทีแสดงออกถึงความรู้
ความสามารถทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และการแสดงสิ ่งประดิษฐ์ ที ่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 รวมถึงได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพ้ืนที่ ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

  2)  วัตถุประสงค์ 
                1. เพ่ือเป็นเวทีให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ผู้บริหารของสถานศึกษาในสังกัด  
ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถทางวิชาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี และการแสดงสิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับ    
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในงานกาชาดและงานของดี มุกดาหาร อันเป็นการเปิดโลกทัศน์  
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญในการจัดการศึกษา 
         2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
                 3. เพ่ือให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

  3)  เป้าหมาย 
                 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
                     นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เป็นตัวแทนกลุ่ม
เครือข่ายการจัดการศึกษาในสังกัด จำนวน 19 แห่ง ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแสดงผลงานของ
สถานศึกษาในสังกัด สพป. มุกดาหาร ในงานกาชาดและงานของดี มุกดาหาร ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่.....
เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 (9 วัน 9 คืน) ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
                 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)    
                 1.นักเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมได้รับประสบการณ์และได้แสดงออกซึ่งความรู้  
ความสามารถของตน     
                   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาของตน 
และเกิดการกระตุ้นให้พัฒนาตนเอง    
                  3. ผลงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะชน      
                 ผลที่คาดว่าจะเกิด   
                  1. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร ของสถานศึกษาในสังกัด ได้เปิดโลกทัศน์  
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและหน่วยงานภายนอก    
                  2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด รวมถึ งบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาและเกิดการกระตุ้นในการที่จะพัฒนาตนเอง     
                  3.ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงผลงานต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรม/แสดงในงาน จนเกิดความ  
สนใจกิจกรรมและสถานศึกษานั้น ๆ  
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                   ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  
        1. กลุ่มเครือข่ายการศึกษาในสังกัดมีผลงานมาจัดกิจกรรม/การแสดงในงาน ครบทั้ง 19 แห่ง    
        2.  สพป.มุกดาหาร มีผลงานมาจัดกิจกรรม/การแสดงในงาน ครบทั้ง 9 วัน                      

                  3. นักเรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ตามเป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี  
คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   
                  4. ประชาชนไดร้ับรู้และรู้จักเกี่ยวกับกิจกรรมและผลงานต่าง ๆ ทีส่ถานศึกษาได้นำมาจัดแสดงในงาน 
ส่งผลให้เกิดความสนใจและส่งบุตรหลานให้มาเรียนกับสถานศึกษาในสังกัด สพป.มุกดาหาร เพ่ิมมากข้ึน 
                  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
         นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร สังกัด สพป.มุกดาหาร ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหารที่มาร่วมงาน 
                  พื้นที่ดำเนินการ 
                   บริเวณจัดงาน ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 
     4)  ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 
         เริ่มต้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565  สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566  
ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                           : M4 - M5                         
             1) กิจกรรม 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1) ประชุมครั้งที่ 1 : ประชุมคณะทำงานวางแผน กำหนดรูปแบบและ
แนวทางการจัดกจิกรรมในร้านนิทรรศการงานกาชาดมุกดาหาร 

✓    

2) ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการ ✓    
3) ประชุมครั้งที่ 2 : ประชุมร่วมกบัประธานกลุม่เครือข่ายฯ เพื่อ
หารือและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน และมอบหมายภารกจิ
ผู้รับผิดชอบในการจัดกจิกรรมภายในร้านและการแสดงบนเวที
ด้านหน้าร้านนิทรรศการของ สพป. มุกดาหาร ในงานกาชาดฯ 

✓    

4) ประธานกลุ่มเครือข่าย/ผอ.โรงเรียน ประชุม พิจารณาคัดเลือก
กิจกรรม/ผลงาน/การแสดง ที่จะทำมาจัดแสดงภายในร้านและเวที
ด้านหน้าร้านนิทรรศการ สพป.มุกดาหาร ในงานกาชาดฯ  
- ช้ีแจงซักซ้อมแนวปฏิบัติแก่โรงเรยีนในกลุ่มและคณะครโูรงเรียนท่ี
ได้รับมอบหมายทราบ 

✓    

5) โรงเรยีนที่ได้รับมอบหมายแจง้จำนวนคน และกจิกรรมทีจ่ะนำ 
มาจัดแสดงและรายการแสดงบนเวที ให้ สพป.มุกดาหาร ทราบ 

✓    
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กิจกรรม 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

6) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดโลกการ
เรียนรู้สู่โลกกว้าง ในงานกาชาดและงานของดี มุกดาหาร เพื่อ
จัดกิจกรรมและการแสดง ณ ร้านนิทรรศการ สพป.มุกดาหาร 
ในงานกาชาดฯ ตามภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย 

✓    

7) จัดทำปฏทิินการดำเนินงาน 9 วัน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายทราบและปฏิบตัิ โดยแสดงตารางกิจกรรมที่นำมาจดั
ในร้านนทิรรศการ กิจกรรมที่นำมาแสดงบนเวที และคณะ
ผู้รับผิดชอบ 

✓    

8) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ตลอดจน
ผู้สนใจให้มาร่วมชมกิจกรรมที่นำมาจัดแสดงในร้านนิทรรศการ 
กิจกรรมที่นำมาแสดงบนเวที (ตามปฏิทนิงาน 9 วัน)  

✓ ✓   

9) คณะทำงานฝ่ายสถานที่ดำเนินงานจัดตกแต่งสถานที่และเวที
การแสดงก่อนเปดิงานและจัดเก็บสถานที่ให้เรียบร้อยหลังปิดงาน 

✓ ✓   

10) คณะครูนักเรียน ผู้บริหารและคณะกรรมการทุกฝ่าย ปฏิบตัิ
ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายในปฏิทินการดำเนินงาน 9 วัน ณ 
ร้านนิทรรศการ สพป.มุกดาหาร ในงานกาชาดฯ ตั้งแต่เวลา 
06.00 - 21.00 น.  

✓ ✓   

11) คณะผู้บรหิารออกเยีย่มให้กำลังใจและมอบเกียรติบัตรให้กับ
ครู นักเรียน และผู้บริหาร ผูม้าปฏบิัติภารกจิตามทีไ่ดร้ับ
มอบหมายทั้ง 9 วัน ณ ร้านนิทรรศการ สพป.มุกดาหาร ในงาน
กาชาดฯ 

✓ ✓   

12) สรุปและรายงานผลการการดำเนินงาน และนำผลมาใช้ในการ
วางแผนการพัฒนาการจดังานอย่างต่อเนื่องในทุกปี 

✓ ✓   

       2) งบประมาณ   จำนวน 20,000 บาท 

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

1. ประชุมคร้ังที่ 1 : ประชุมคณะทำงาน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมผูจ้ัดงาน 
(คณะผู้บริหาร15+คณะผู้จัดงาน21+ศน.ประจำ
เครือข่ายฯ19) 55 คน x 30บ. 

1,650 - - - 1,650 
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กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.65) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.66) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.66) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.66) 

2. ประชุมคร้ังที่ 2 : ประชุมร่วมกับประธานกลุ่ม
เครือข่ายฯ 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมประธาน
กลุ่มเครือข่ายฯ (คณะผู้บริหาร6+คณะผู้จัดงาน21+
ประธาน+ศน.เครือข่ายฯ19+19) 65 คน x 30บ.  

1,950 - - - 1,950 

3. ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับคณะกรรมการดำเนินงาน   
ฝ่ายสถานที่ (ค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย)  
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาจัดสถานที่และ
เวที ณ ร้านนทิรรศการฯ 15คนx240บ.X2วัน  

- 7,200 - - 7,200 

4. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และตกแต่งสถานทีจ่ัด
กิจกรรม/นิทรรศการ    

- 9,200 - - 9,200 

รวมท้ังสิ้น  (ขอถ่ัวจ่ายทุกรายการ) 3,600  16,400 - - 20,000 
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ส่วนที่ 5 
การขับเคลื่อนแผนสูก่ารปฏิบัติ 

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร เป็นเครื่องมอืที่กำหนดกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่เชื ่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560-2579 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการให้บริการทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงกำหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1. สร้างการรับรู้  และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับในความเป็นมาและ
ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน กับนโยบายและแผนที่สำคัญอ่ืน ๆ และสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  เพื่อให้เกิดเการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
 2. เน้นย้ำให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ ให้ความสำคัญในการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดนโยบาย และการดำเนินงานของ
หน่วยงาน  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในหน่วยงาน 
 3. มีการกำกับ  ติดตาม  และรายงานผลการปฏิบัติงาน  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแผนปฏิบัติการอย่าง
เป็นระบบ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  โดยพิจารณาจากเงื่อนไข
ของระยะเวลา และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการ 
 2. เพ่ือรวบรวมปัญหา  อุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ  นำไปสู่การปรับปรุงแปนปฏิบัติการ  
ระหว่างปี 
 3. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี   เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 4. เพ่ือรายงานข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุงกิจกรรมโครงการ 
เพ่ือให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มีความเหมาะสมต่อไป 
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สาระสำคัญของการกำกับ  ติดตามและประเมินผล 
 การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  แบ่งเป็น 3 ส่วน  ดังนี้ 
 1. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ 
 2. การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  จำนวน 3  ครั้ง 
              3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แนวทางในการกำกับ  ติดตาม  ประเมินผล   และรายงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กำหนดปฏิทินการกำกับ  ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล ให้ผู ้รับผิดชอบโครงการได้รับทราบและรายงานผลงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1  ตุลาคม 2565- มีนาคม  2566  ติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละ
โครงการ  รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 ครั้งที่ 2  เมษายน  2566 - มิถุนายน  2566 ติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละ
โครงการ  รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 ครั้งที่ 3  กรกฎาคม 2566- กันยายน 2566  ติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละ
โครงการ  รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณ  ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  และจะมีการปรับ แผนงาน/
โครงการตามความจำเป็นและความต้องการ  และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ   ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 
 การกำกับ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผล จะมีการประเมินผลสำเร็จของ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด โดยมีการกำหนดค่าคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด   กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน  และวิธีการดำเนินงานโดยกำหนดการ
กำกับ ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผล  จำนวน 3 ครั้ง  เพื่อได้ทราบผลสำเร็จ  ปัญหา  อุปสรรค   การ
ดำเนินงาน  ตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์   กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  ของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

ปัจจัยการบริหารสู่ความสำเร็จ 
 การพัฒนาการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษาที่
เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จึงได้คิดวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ
ของกระบวนการนำวิธีการสู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 
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 1. ด้านผู้นำ 
  ผู้บริหารทุกระดับ ต้องมีการกระตุ้นบุคลากรให้เกิดการคิด ริเริ่ม หาวิธีการทำงานแนวทางใหม่ๆ ใน
การทำงานหรือแก้ไขปัญหา  เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นหรือนำเสนอวิธีการต่างๆ  สนับสนุนส่งเสริม
ให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และแสวงหาทางแก้ไขปัญหา  หรือปรับปรุงงานได้ด้วยตนเอง  การให้ความสำคัญกับ
ปัจเจกบุคคลโดยเข้าใจถึงความแตกต่าง  และความต้องการของบุคลากรเป็นอย่างดี   รวมไปถึงการให้กำลังใจแก่
บุคลากรที่มีความแตกต่างกันเป็นรายบุคคล  การกระตุ้น  ให้บุคลากรเกิดแรงบันดาลใจและการประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ด ี
 2. ด้านบุคลากร 
     บุคลากรต้องมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  (Achievement Motive)  ที่จะกระทำสิ่งที่ดีที่สุดความเอาใจใส่
ที่จะให้บริการแก่ผู ้อื ่น การพัฒนาความรู้และความสามารถของตนเอง  กระทำสิ่งที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม  
คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  และความรวมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 3. ด้านการบริหารจัดการ 
   หน่วยงานทางการศึกษา  ต้องใช้กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรต้องดำเนินการเป็นกระบวนการ รวมทั้งต้องนำสมรรถนะของบุคลากรที่เกิดจากการพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงานด้วย  และต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 4. ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน 
                  หน่วยงานทางการศึกษา  ต้องสิ่งที่เอ้ืออำนวยความสะดวกให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และต้องมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการทดลองกระทำการต่างๆ  มีมาตรฐานการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กำหนด และระบบการทำงานที่เอื้อในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  การให้ความสำคัญกับเรื่องการ
ปฏิบัติและผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ  การสนับสนุนส่งเสริมหรือการยกย่อง  ชมเชย  และปูนบำเหน็จแก่บุคลากรที่
ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม  รวมทั้งการมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เน้นคุณค่าการทำงานเป็นทีม 
 5. ด้านการมีส่วนร่วม 
                  หน่วยงานทางการศึกษา ต้องส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนรวม  
ในการจัดการศึกษา  ทั้งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน (Participle)  และการเช้ามาร่วมมือร่วมใจ  เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา  โดยจะต้องส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตั้งแต่ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  ทั้งใน
ระดับสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน สื่อมวลชนและภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคมให้เกิดความ
ตระหนักในความรับผิดชอบต่อการพัฒนานักเรียน ซึ่งจะต้องพัฒนาทั้งร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา   คุณธรรม  
จริยธรรม  และการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข   
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การนำแผนสู่การปฏิบัต ิ

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พ.ศ. 2566 
ไปสู่การปฏิบัตินั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ผลักดันการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ
ระดมสรรพกำลังทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงกำหนดแนวทางท่ีสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

             1. สร้างความเชื ่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
หน่วยงานต้นสังกัด แผนพัฒนาการศึกษาภาค และแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้ง แผนพัฒนาด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา  
             2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มงานและหน่วยงานในสังกัด  ดำเนินงานอย่างเป็น รูปธรรม โดยการ
แปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สู่โครงการ/กิจกรรม ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ และ ตัวชี้วัดความสำเร็จที่มีค่า
เป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรมนั้นๆ ด้วย  
             3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องแสดงภาวะความเป็นผู้นำการศึกษา มีความมุ่งมั่น
จริงจัง รวมถึงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยดำเนินการชี้แจง สร้างความรู้ ความ
เข้าใจในสาระสำคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วม และสนับสนุนช่วยเหลือ ดูแลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ  
             4. ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อานวยการสถานศึกษา ต้องให้ความสำคัญและใช้แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นเครื่องมือ กรอบและ
แนวทางในการบริหารจัดการศึกษา  
             5. ต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม สร้างขวัญกำลังใจด้วยการยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล แก่บุคลากรที่
ดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  
             6. หน่วยงานกลางสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานตาม
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ 

การติดตามและประเมินผล  

          การติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติมีแนวทาง

และกระบวนการสำคัญดังนี้  

            1.  จัดตั ้งคณะทำงานติดตามและประเมินผล เพื ่อขับเคลื ่อนแปลงแผนไปสู ่การปฏิบัติร่วมติดตาม
ความก้าวหน้าภายใต้กรอบท่ีกำหนดขึ้น และจัดทำรายงานผล อย่างต่อเนื่องทุกปี  
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 2. กำหนดปฏิทินการติดตาม ประเมินผลและรายงานให้เหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา  
 3. สร้างความเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลสารสนเทศระหว่างกลุ่มทุกกลุ่ม หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงาน
ทางการศึกษาอ่ืน เพ่ือประโยชน์ต่อการวางแผน ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
 4. ติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนฯ ในช่วงกลางและปลายแผนฯ พร้อมปรับปรุง แนว
ทางการติดตามประเมินผลทุกระดับ และจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลแผนฯ เพื่อให้แผน สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการรวบรวมปัญหาและอุปสรรค จากการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติที่ได้ เสนอไว้
ในแผน มาใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระยะต่อไป 
 5. ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการติดตามประเมินผล จะเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับแผน หรือจัดทำ
แผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาในห้วงต่อไป  
 6. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาทุกปีการศึกษา 
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ภาคผนวก 

คณะทำงานจดัทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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