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คำนำ 

 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนด นโยบาย
แนวทาง การจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดแผนงาน/โครงการ พร้อมจัดสรร
งบประมาณในการดำเนินงาน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจน
ความต้องการ และความจำเป็นของแต่ละสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ขึ ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง  ในการบริหารจัดการ      
เขตพื้นที่การศึกษา และขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษา โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม กลยุทธ์ กรอบนโยบาย การจัดการศึกษา จุดเน้น มาตรการ และ ตัวชี ้วัด
ความสำเร็จ  โครงการ  กิจกรรม  และงบประมาณ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ  สืบสานพระราชปณิธาณ 
และพระบรมราโชวาทด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาเป็นแนวนโยบาย ในการพัฒนาการศึกษา 
ตลอดจนวิเคราะห์สาระสำคัญต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี พ.ศ. 2561- 2580 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยุทธศาสตร์ของจังหวัด
มุกดาหารที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จุดเน้นสำคัญของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสอดคล้อง
กับความต้องการตามบริบทของพื้นที่ เป็นกรอบในการดำเนินการวางแผนโครงการ/กิจกรรม สำนักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ขอขอบคุณข้าราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหารทุกคน ประธานเครือข่ายการศึกษา ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เป็นอย่างดี 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สถานศึกษาในสังกัด และ     
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

           พฤศจิกายน   2564 
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สารบัญ 
หน้า 

คำนำ 
ส่วนที ่1 สภาพการจัดการศึกษา          1  

 - ความเป็นมา            1 
 - บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา             1 
 - กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา        6  
 - บริบทการจัดการศึกษา          7                                                               
 - โครงสร้างการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา     9  
 - ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา         10  
 - ข้อมูลผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา        13 

ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดและความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ      17 
  - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560      17 
  - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)       18 
  - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)      19 
  - นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)       20
  - แผนการปฏิรูปประเทศ          21 
  - แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579       22  
  - นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   22 
  - นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   24 
   - แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564-2565       26 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  - แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561-2565)        28 
             ฉบับทบทวนปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส่วนที ่3 ทิศทางการจัดการศึกษา  30 
           - วิสัยทัศน์  30  

 - พันธกิจ                     30 
 - เป้าประสงค์           30 
- กลุยทธ์           31  
 - การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่          36 
 - นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร     37 

ส่วนที ่4 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565     39 
- รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                 40    

ส่วนที ่5  การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ                      281                                                                 
ภาคผนวก             283 
 - คำสั่ง                                                                                                           287 
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สารบัญตาราง 

หน้า 
 
ตารางที่ 1 ระดับท่ีเปิดการสอน                                                                                          10 
ตารางที่ 2 ข้อมูลจำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน                                                         10 
ตารางที่ 3 ข้อมูลจำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียน ปีการศึกษา 2564                                         11 
ตารางที่ 4 ข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร      12 
ตารางที่ 5 ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา                             12 
              จำแนกตามสายงาน 
ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน                           13 

   (O-NET)    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                13 

   ปีการศึกษา 2561  - 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                14       
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 
ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                  14     
             ปีการศึกษา 2561  - 2563  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการประเมิน (NT) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                       15 
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)      15 
               ปีการศึกษา 2562-2563 

ตารางที่ 12 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT )            15 

ตารางที่ 13 ผลการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                 16 
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สารบัญแผนภูมิ 

หน้า 
 
แผนภูมทิี่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     13 
      ปีการศึกษา 2562-2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
แผนภูมทิี่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     14 
      ปีการศึกษา 2562-2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษา 

ความเป็นมา 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 กำหนดไว้ว่า“รัฐต้องดำเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ 
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” โดยรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตาม
วรรคที่หนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้
มีการ่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐ
มีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษา
แห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
  การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สมารถเชี่ยวชาญได้
ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดำเนินการ
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม 
  บทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 มาตรา 9 กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

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

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

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

ประชาชน 
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไข หรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
ราชการให้เหมาะสม 
 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นในแต่ละปีงบประมาณให้    
ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่จะต้อง
ใช้สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่ าด้วยการจัดทำแผน      
การบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่ง    
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในกำหนดเวลา 

บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  เป็นหน่วยงานที่           
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่ตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา          
พ.ศ. 2560 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  
  มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม 
กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา มีอำนาจหน้าที ่ในการกำกับดูแล จัดตั ้ง ยุบ รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กำหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอ่ืน และมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) อำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(2) อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต 
พื้นที ่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง กำกับ  
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

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 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

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

คณะทำงานด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน           

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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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 

(ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน 
การศึกษาแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 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 
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(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 และงานบริหารสินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ 

ได้รับมอบหมาย 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

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

การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(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 
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(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 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ 

ผู้เรียน 
(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 
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอก 

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอ่ืน 

(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 

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

เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข 

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

ที่ไดร้ับมอบหมาย 
(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 
(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 
      กลุม่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก้วมุกดาหาร จำนวน  15  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำอาฮวน ดงเย็น จำนวน  17  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาไตรมิตรนวพัฒน์ จำนวน 17 โรงเรียน 1 สาขา 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ จำนวน  12  โรงเรียน 
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      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 
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 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคณุภาพการศึกษาหว้านใหญ่ จ ำนวน   1 5  โ ร ง เ ร ี ย น
 อำเภอหนองสูง  โรงเรียนหลัก   19    โรงเรียน  และ แบ่งเป็น  2  กลุ่มเครือข่าย  ดังนี้ 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหนองสูง จำนวน  8  โรงเรียน 
      กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคีรีวงศึกษา จำนวน  11  โรงเรียน  

บริบทการจัดการศึกษา 
  ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เลขที่ 17 ถนนวิวิธสุรการ                       
ตำบลมุกดาหาร   อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์  49000 
โทรศัพท ์0-4261-1532 โทรสาร 0-4261-3040     Website  http://www.mdh.go.th 
   ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร อยู่ทางทิศตะวันออกของศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร  ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หลังคาทรงจั่ว รูปตัวยู ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2530                             
เดิมเป็นอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหารมีหนา้ที่
รับผิดชอบบริหาร จัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียน ครอบคลุมใน 7 อำเภอ  คือ อำเภอเมืองมุกดาหาร          
อำเภอคำชะอี  อำเภอดอนตาล อำเภอนิคมคำสร้อย  อำเภอดงหลวง อำเภอหนองสูง และอำเภอหว้านใหญ่                   
มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ        ติดต่อกับ อำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
       และอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
  ทิศใต้           ติดต่อกับ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  อำเภอชานุมาน 
       จังหวัดอำนาจเจริญ  และอำเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้น
พรมแดน 
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ       อำเภอเขาวง อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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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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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีสถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนหลัก  
243 แห่ง และ โรงเรียนสาขา 3  แห่ง  โดยจำแนก ดังนี้  (ท่ีมาข้อมูล : ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564) 

ตารางท่ี 1 ระดับที่เปิดการสอน 
 หน่วย : โรงเรียน 

ระดับที่เปิดสอน ก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษา ก่อนประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนปกติ (หลัก) 186 57 
โรงเรียนปกติ (สาขา) 3 0 
Home School 4 0 

 

 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลจำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน 

หน่วย : โรงเรียน 

 

จำนวนนักเรียน 

อำเภอ  

รวม 

เม
ือง

มุก
ดา

หา
ร 

นิค
มค

ำส
ร้อ

ย 

ดอ
นต

าล
 

ดง
หล

วง
 

คำ
ชะ

อ ี

หว้
าน

ให
ญ่

 

หน
อง

สูง
 

จำนวนนักเรียน   0 0 0 0 1 0 0 0 1 

จำนวนนักเรียน   1 - 119 43 20 21 14 22 9 16 145 

จำนวนนักเรียน   120 - 719 34 14 15 14 12 6 3 98 

จำนวนนักเรียน   720- 1679 2 0 0 0 0 0 0 2 

รวม 79 34 36 29 34 15 19 246 
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลจำนวนนักเรียนและจำนวนห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

หน่วย : คน 

ระดับการศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

จำนวน
ห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม 

1. ระดับก่อนประถมศึกษา     
- อนุบาล 1 (อนุบาล 3 ขวบ 83 79 162 22 
- อนุบาล 2 1,430 1,362 2,792 246 
- อนุบาล 3 1,543 1,509 3,052 248 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 3,056 2,950 6,006 516 
2. ระดับประถมศึกษา     

- ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,576 1,591 3,167 251 
- ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,658 1,576 3,234 253 
- ประถมศึกษาปีท่ี 3 2,009 1,866 3,875 260 
- ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,874 1,761 3,635 258 
- ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,775 1,654 3,429 255 
- ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,809 1,710 3,519 255 

รวมระดับประถมศึกษา 10,701 10,158 20,859 1,532 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     

- มัธยมศึกษาปีท่ี 1 634 452 1,086 62 
- มัธยมศึกษาปีท่ี 2 656 509 1,165 62 
- มัธยมศึกษาปีท่ี 3 602 502 1,104 60 

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,892 1,463 3,355 184 
รวมทุกระดับการศึกษา 15,649 14,571 30,220 2,232 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564  ณ 25 มิถุนายน 2564 
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ตารางท่ี 4 ข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

หน่วย : คน 

ตำแหน่ง / สายงาน จำนวน (คน) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 1 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 4 
ศึกษานิเทศก์ 18 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 41 
ลูกจ้างประจำ 3 
พนักงานราชการ(นักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 11 

รวมทั้งหมด 79 
 

ตารางท่ี 5 ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  
              จำแนกตามสายงาน 

หน่วย : คน 

 

 

 

 

 

 

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 
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ข้อมูลผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน                    

   (O-NET)    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความแตกต่าง 

+ สูงกว่า  - ต่ำกว่า ประเทศ สพป.มห. 
ภาษาไทย 56.20 54.31 -1.89 
คณิตศาสตร์ 29.99 28.16 -1.83 
วิทยาศาสตร์ 38.78 37.44 -1.34 
ภาษาอังกฤษ 43.55 36.54 -7.01 

เฉลี่ย 42.13 39.11 -3.02 
 

ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                   
   ปีการศึกษา 2561  - 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความก้าวหน้า 

+ สูงกว่า  - ต่ำกว่า 
(ปี กศ. 62-63) 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา    
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ภาษาไทย 52.39 47.11 54.31 7.20 
คณิตศาสตร์ 34.20 31.40 28.16 -3.24 
วิทยาศาสตร์ 38.21 33.97 37.44 3.47 
ภาษาอังกฤษ 32.54 29.37 36.54 7.17 

เฉลี่ย 36.33 35.46 39.11 3.65 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6                               
ปีการศึกษา 2562  - 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.11

31.4
33.97

29.37

54.31

28.16

37.44 36.54

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ปี กศ.2562

ปี กศ.2563



 
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                     14 
 

ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                        
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความแตกต่าง 

+ สูงกว่า  - ต่ำกว่า ประเทศ สพป.มห. 
ภาษาไทย 54.29 51.39 -2.90 
คณิตศาสตร์ 25.46 21.39 -4.07 
วิทยาศาสตร์ 29.89 28.36 -1.53 
ภาษาอังกฤษ 34.38 28.61 -5.77 

เฉลี่ย 36.01 32.44 -3.57 
 

ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                       
             ปีการศึกษา 2561  - 2563  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ความก้าวหน้า 

+ สูงกว่า  - ต่ำกว่า 
(ปี กศ.62-63) 

ปี
การศึกษา 

2561 

ปี
การศึกษา 

2562 

ปี
การศึกษา 

2563 
ภาษาไทย 49.68 51.88 51.39 -0.49 
คณิตศาสตร์ 24.85 28.19 21.39 -6.80 
วิทยาศาสตร์ 33.93 22.10 28.36 -6.26 
ภาษาอังกฤษ 25.70 29.20 28.61 0.59 

เฉลี่ย 33.54 32.84 32.44 -0.40 

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                               
ปีการศึกษา 2562  - 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

5.  
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ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการประเมิน (NT) ปีการศึกษา 2563 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ 

ประเทศ สพป.มุกดาหาร ความแตกต่าง 
ด้านคณิตศาสตร์ 40.47 41.59 +1.12 
ด้านภาษาไทย 47.46 47.45 -0.01 

เฉลี่ย 43.97 44.52 +0.55 
 
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT)  
               ปีการศึกษา 2562-2563 

ความสามารถ 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความแตกต่าง 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

+เพิ่ม  -  ลด 

ด้านคณิตศาสตร์ 45.96 41.59 -4.37 
ด้านภาษาไทย 44.41 47.45 +3.04 

เฉลี่ย 45.18 44.52 -0.66 

ตารางท่ี 12 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT ) 
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ตารางท่ี 13 ผลการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 
ปีงบประมาณ 

ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ (KRS:KPI Report System) 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ใน
การดำเนินงานของ สพท. : ITA Online 

คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 
2562 4.47321 89.46 มาตรฐานขั้นสูง 87.53 A 
2563 3.84827 76.97 มาตรฐานขั้นสูง 82.11 B 
2564 4.21099 84.22 มาตรฐานขั้นสูง 86.62 A 
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ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิดและความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้กำหนดกรอบแนวคิดในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   โดยอาศัยกรอบแนวคิดตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนนโยบายของจังหวัดมุกดาหาร 
เพ่ือบูรณาการในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2565  อันจะเป็นกรอบแนวทางใน
การนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับพ้ืนที่  ดังนี้ 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
 3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
 4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 5. แผนปฏิรูปประเทศ 
 6. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)  
 7. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 8. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 9. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564-2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 10. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการ
ปกครองประเทศได้กำหนดหมวดสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาและการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน  
 หมวดหน้าที ่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้าที ่ เข ้าร ับการศึกษาอบรม 
ในการศึกษาภาคบังคับ  
 หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบ
สองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการ
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการใน
ระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับโดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและ
ตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้า
รับการศึกษาภาคบังคับ หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ ในระบบต่าง ๆ  และได้รับการ
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ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตามความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  โดยให้รัฐจัดสรร
งบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุน
ได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้อง
กำหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว  
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา 
ให้เกิดผลดังต่อไปนี้  
 1) เริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 
เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย  
  2) ดำเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
   3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้ประกอบวิชาชีพครู    
    4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความ
ถนัด และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งใน
ระดับชาติและระดับพื้นท่ี  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา 
ให้มีคณะกรรมการที ่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที ่คณะรัฐมนตรีแต่งตั ้งดำเนินการศึกษาและจัดทำ 
ข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ดำเนินการ  
 
 
 
 
 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2560 ซึ่ง
กำหนดให้หน่วยงานรัฐ ทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) มีวิสัยทัศน์ คือ  
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  



 
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                     19 
 

 โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วย
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
กระจายรายได้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความ
หลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ 
จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ”ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
 1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ  
 6) ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประเด็น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ 3) การ
พัฒนาการเกษตร4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่า
อยู่อัจฉริยะ7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดย่อมยุคใหม่9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี ่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพ
การกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) การ
เติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ   มิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม  
 ซึ ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ร ับมอบหมายให้เป็นองค์กรเจ้าภาพหลัก  ในประเด็นที่ 12         
การพัฒนาการเรียนรู ้และเป็นองค์กร เจ้าภาพร่วม ในประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต สรุป
สาระสำคัญได้ ดังนี้ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายระดับ
ประเด็น 2 เป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว  สื ่อสาร และทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ 2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น มีแผนย่อย 2 แผน ดังนี้ 
  1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21      
ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา โดย 1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 2) เปลี่ยนโฉมบทบาท 
“ครู”ให้เป็นครูยุคใหม่ 3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 4) พัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ และมี
เป้าหมายให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และมีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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  2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา 
คือ 1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุน
ที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และมีเป้าหมายของแผนย่อย คือ ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือ
การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มี
เป้าหมายระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และมีแผนย่อยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 แผ่นย่อย ดังนี้ 
 1. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การจัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่ดี ที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจำ 
ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการ
ยกระดับบุคลากรในถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมือ
อาชีพ เป้าหมายของแผนย่อย คือ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริหารที่มี
คุณภาพมากขึ้น 
     2. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น แนวทางพัฒนา ได้แก่  

        1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนความคิดสร้างสรรค์การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  

       2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  

       3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิ น ตลอดจนทักษะที่
เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน  

      4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็น
นักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมกันและทำงานภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม  

      5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที ่เชื่ อมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และ
ความฉลาดทางอารมณ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น เป้าหมาย
ของแผนย่อย คือ วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วนรู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ
เรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  

 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
 นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การสร้าง
ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การทำนุบำรุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู 
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ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศและการ
เป็นพลเมืองดี) นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของ
อาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาค
เกษตร 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความ
เจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริม
และเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และ
การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุก
ช่วงวัย 8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การพัฒนา
ระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 10 การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 11 การปฏิรูป
การบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
กระบวนการยุติธรรม  
 นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วนที่ 7 
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
นโยบายเร่งด่วน   ที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 

5. แผนการปฏิรูปประเทศ 
 แผนการปฏิรูปประเทศ ได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 เพ่ือกำหนดกลไก วิธีการ
และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดองมี
การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ
กับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อม
ล้ำประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีการปฏิรูป 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) ด้าน
การบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) 
ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  12) ด้าน
การศึกษา 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ  ที่มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 จึงได้มีการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง) ในราช
กิจจานุเบกษา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งกำหนดแผนงานในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง) 5 เรื่อง ได้แก่  
 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 3) การปฏิรูปกลไก และระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน  
 4) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 
นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน  
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 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน และกำหนดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) เพ่ือเร่งรัดให้เกิดผลการดำเนินการที่สำคัญภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดย
มุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ  พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้
นำไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิด
จนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนด
สาระสำคัญสำหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่  
 1. การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา(Access)  
 2. ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)  
 3. คุณภาพการศึกษา (Quality)  
 4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 5. ตอบโจทย์บริบทเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า  
และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ  
 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ  
 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  
 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
7. นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การ
พัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงานรวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และพหุปัญหาของมนุษย์ที่หลากลาย และประเด็นอื่นที่เกี ่ยวข้อง จึง
กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
 1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ในศตวรรษที ่21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย  
 2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้ ง
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ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมี
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
 3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน  โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อกำหนดให้มี
ระบบบริหารและการจัดการรวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอื ้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็น
ฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัด
ความรู้และทักษะท่ีจำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบ
การประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความ
เป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น  ๆ กระจาย
ทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
 7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การ
ปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยง
ระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดทำ
มาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 
 8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ร่างกายจิตใจวินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
 9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้
จบารศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
 10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
 11. การเพิ ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที ่มีค ุณภาพของกลุ ่มผู ้ด ้อยโอกาสทาง
การศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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 12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) 
 1. ความปลอดภัยของผู ้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
 2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลักและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
 3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
 4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา  (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
 5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน  เหมาะสมและ
เต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้า
สู่สังคมผู้สูงวัย 
 7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหผู้้ที่
มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ  
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 

8. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็น
ส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น 
เพื่อให้การดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ  โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญเร่งด่วน 
และสามารถดำเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี  พ.ศ. 2564 - 2565 ซึ ่งเกี่ยวข้องกับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่  
 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู ่การเรียนรู ้ฐานสมรรถนะ  เพื ่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 3) การสร้างระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 จึงได้
กำหนดนโยบาย ดังนี้ 
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 1. ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน  ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
 2. ด้านโอกาส 
  2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณส์ังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
  2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง  รวมทั ้งส ่งเสริมและพัฒนาผู ้เร ียนที ่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู ้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์ การคิดขั ้นสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็น 
ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุก
ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 - 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที ่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ  และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
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  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

9. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2564-2565) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     วิสัยทัศน์ “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
     พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองใน 
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21 
  4. พัฒนาผู ้ เร ียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื ่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
  5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู ้เรียนทุกคนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
  8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล(Digital Technology) 
 เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
  2. ผู ้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้รับการศึกษาที ่มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานสอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต มีความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถวางแผนในการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ และสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 
  3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัย
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
  กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัย
พิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงกา รจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
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  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ  
  2. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท  
  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
  1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย 
  2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจน
จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
  4. เด็กลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการ
ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  ตัวช้ีวัด 
  1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น  
  2. จำนวนผู ้เร ียนที ่เป็นผู ้พิการ ผู ้ด ้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความจำเป็น  
  3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  
 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อมทั้ง
ทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
 4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 2. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 3. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
 4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 5. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
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 6. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม 
(ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
 7. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
 8. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
 9. จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามี
การนำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอื้อต่อ
การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 
 3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามี
การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามี
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
 ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
 2. สัดส่วนของเวลาที่ครูใช้เพ่ือการเรียนการสอน และงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่อ
งานอ่ืน ๆ 
 3. ร้อยละของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตพ้ืนที่พิเศษ และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ 
 4. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

10. แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     วิสัยทัศน์ “เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง ท่องเที่ยงชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน” 
 พันธกิจ 
  1. พัฒนาระบบการค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัต
โลกสู่สังคมฐานความรู้ 
  3. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
  4. สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าในภาคเกษตร และสนับสนุนภาค
การค้าชายแดน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ด้วย Smart Economy City/Smart Mobility City 
  2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างชุมชนให้น่าอยู่ มีความมั่นคง และเป็นธรรม 
สู่ Smart Living City/Smart People City 
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  3. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และป้องกันภัยธรรมชาติ 
ภายใต้ Smart Environment City/Smart Energy City 
   ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดมุกดาหาร   
  1. การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและการต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
  2. เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน เพ่ือเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล 
  3. การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง 
  4. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  6. การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 
 ทั้งนี้ ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดมุกดาหาร ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ได้แก่ ประเด็น
การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนสร้างชุมชนให้น่าอยู่ มีความม่ันคงและเป็นธรรม  
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1. สัดส่วนของนักเรียนที ่มีคะแนนเฉลี ่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื ้นฐาน       
(O-Net) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 ต่อปี 
 2.  คะแนนเฉลี่ยสติปัญญา (IQ) เด็กไทย ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
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ส่วนที่  3 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  กำหนด          
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานตามภารกิจ เป็นกรอบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ คำนิยามขององค์กร  พันธกิจ 
และเป้าประสงค ์ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ 
  “การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน  เป็นองค์กรคุณภาพ  ยึดหลักธรรมาภิบาลและหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่สังคมที่ยั่งยืน” 

คำนิยาม 
 การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน : มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 เป็นองค์กรคุณภาพ : 4M  (คน เงิน วัสดุ การจัดการ ) 
 ยึดหลักธรรมาภิบาล : 6 ประการ (นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส  มีส่วนร่วม รับผิดชอบ ความคุ้มค่า)                                     

 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  : 3 หลักการ  (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ) 
              2 เงื่อนไข (ความรู้ คู่คุณธรรม )  
              4 มิติ ( ด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม) 

 สู่สังคมที่ยั่งยืน : ยุทธศาสตร์ชาติ :  
     1.คนไทยเปน็คนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
            2.สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดชีวิต 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง  
 2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 3. บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 4. บริหารจัดการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ สู่วิถีสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21  
เป้าประสงค์ 

 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณลักษณะ
ของผู ้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งตนเอง        
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 



 
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                     31 
 

 2. นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ การจัดการที่
หลากหลาย เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
 5. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย           
ตามแนวทาง 5Q Model 
 6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดการจัดการความรู้  (KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  บนพื้นฐานของการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพกำกับติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
 7. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน  ให้เกิดการกระจายอำนาจการบริหารจัดการด้วยหลัก
ความคุ้มค่า บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม คุณธรรม มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ 
 8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 9. มีรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาและองค์การที่มีประสิทธิภาพอย่างหลากหลายและ
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่สู่ความยั่งยืน  
 10. ผู้เรียนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
จังหวัดมุกดาหาร มีคุณภาพ เพ่ือสร้างความม่ันคงของประเทศในระยะยาว  

กลยุทธ์  
 กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
 เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนทุกช่วงวัย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3R 8C) มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่
ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะ ในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
  2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
  3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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           ด้านผู้เรียน 
         3.1 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
    3.2.ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
    3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
    3.4ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
    3.5 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) 
    3.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
    3.7 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
    3.8 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    3.9 ร้อยละของผู ้เร ียนที ่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู ้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    3.10 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 
    3.11 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
    3.12 ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการ
อ่าน ตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
    3.13 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตาม
แนวทางการประเมิน PISA 
                      3.14  ร้อยละของสถานศึกษาจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่มีความ
จำเป็นพิเศษและความสามารถพิเศษ การให้บริการช่วยเหลือครอบครัว 
    ด้านสถานศึกษา 
    3.15 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
    3.16 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
    3.17 ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือ
บันได 5 ขั้น (IS: Independent Study) 
    3.18 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4.ร้อยละของผู้เรียน มี ID Plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
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   5.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะอาชีพตามความถนัด 
   6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
   7.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
   8. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
   9. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพ่ือให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 
  เป้าประสงค์ที่ 2 นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development : EESD) 
  3. ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development) 
  4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถจำเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานของแต่ละระดับ 
  5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ 
ทักษะการดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
  6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถ
พิเศษด้าน   ต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
  7. ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 
  8. ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
  9. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนและ
การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
  10.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ที่ 3  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
  3. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ   
มีคุณธรรม จริยธรรม 
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  4. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
   เป้าประสงค์ที่  4  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้     
มีทักษะ การจัดการที่หลากหลาย  เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและนำ
ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร 
   2. ร้อยละของสถานศึกษามีแผนความต้องการครูในระยะ 20 ปี 
   3. ร้อยละของสถานศึกษามีกรอบสมรรถนะที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   4. ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่งมีจำนวนครูเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  
   5. ร้อยละของผู ้บร ิหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักส ูตร
สถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน 
   6. ร้อยละสถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
วางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 
   7. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีผ่านการพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
   8. ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับสาขาที่ขาดแคลน 
   9. ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ ครอบคลุม
ทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย  
   เป้าประสงค์ที่  7 ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน  ให้เกิดการกระจายอำนาจการบริหาร
จัดการด้วยหลักความคุ้มค่า บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม คุณธรรม มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้  ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ 
   ตัวช้ีวัด 
   1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในเรื่องการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมายและนำผลไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
   ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกระบวนการบริหารจัดการงานด้านงบประมาณอยา่ง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
   ๓. หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนระดมทุนและทรัพยากร
ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
   ๔. หน่วยงาน/องค์กรมีการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจตลอดการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางศึกษา 
   5. ร้อยละของสถานศึกษามีการสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  เป้าประสงค์ที่ 5 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และการจัดการเรียนรู้ 
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย  ตามแนวทาง 5Q Model 
  ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละของสถานศึกษา/หน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (3.2.1) 
   2. ร้อยละสถานศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
   3. ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน และพัฒนาระดับสากล 
   4. ร้อยละของสถานศึกษาและเครือข่ายที่ใช้นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่
ดำเนินตาม 5Q Model อย่างมีประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ที่ 6  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูล
สารสนเทศ  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้  (KM)  และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
บนพื้นฐานของการวิจัย เพ่ือพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพกำกับติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
  ตัวช้ีวัด 
   1. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีข้อมูล ผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่องโยงกับข้อมูลตา่งๆ 
นำไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. ร้อยละของสถานศึกษาที่นำข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลมาใช้ในการ
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของการวิจัย 
   4. ร้อยละของสถานศึกษา ทีมีการกำกับติดตามในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ(ระบบประกันคุณภาพการศึกษา) 
   5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดำเนินการจัดการความรู้ (KM) และ PLC อย่างเป็นระบบ 
   6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีและใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร  
  เป้าประสงค์ที่ 8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม 
สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)  
  3. ประสาน ส่งเสริม ให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  เป้าประสงค์ที่ 9 มีรูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาและองค์การที่มีประสิทธิภาพอย่าง
หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่สู่ความยั่งยืน (ปรับใหม่) 
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  ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีรูปแบบการพัฒนาที่สอดคล้องกันและเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ การพัฒนา
ทักษะอาชีพตามความถนัด เพ่ือสร้างความม่ันคงในการดำเนินชีวิต 
  3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  4. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
โดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์ที่ 10  ผู้เรียนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารและโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร จังหวัดมุกดาหาร มีคุณภาพ เพ่ือสร้างความม่ันคงของประเทศในระยะยาว  
  ตัวช้ีวัด  
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  2.ร้อยละของผู้เรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มคุีณภาพ  
  3. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำเป็นจะต้องปรับกระบวนทัศน์ให้ก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลง การแข่งขันในเวทีโลกที่เป็นภารกิจท้าทายและมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเร่งพัฒนา
ผู้เรียนด้านคุณภาพ และสมรรถภาพ ให้มีความพร้อม ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ 
ตลอดจน ความสามารถทางเทคโนโลยีและการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
และทักษะชีวิตในระบบเศรษฐกิจสังคมพหุวัฒนธรรมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเชิงพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแนวทางการพัฒนาของจังหวัดมุกดาหาร โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน เพื่อสร้างขีดสมรรถนะการใช้ความสามารถและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สูงสุดในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน  จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขต
พ้ืนที่ประถมศึกษามุกดาหาร ขึ้น 
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นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ด้าน ภายใต้การใช้หลักการ ๕ ร่วม “ร่วมคิด ร่วมวางแผน     
ร่วมทำ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ” ดังนี้ 
1. ห้องเรียนคุณภาพ 

1.1. ความสะอาด ความเป็นระเบียบ 
1.2. ความปลอดภัยภายในห้อง วัสดุ/อุปกรณ์ 
1.3. บรรยากาศปลอดโปร่ง แสงสว่างเพียงพอเหมาะต่อการจัดการเรียนรู้ 
1.4. การจัดตกแต่งสื่อ องค์ความรู้ มุมประสบการณ์ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
1.5. มีองค์ประกอบพ้ืนฐานที่สำคัญและจำเป็นเหมาะสม 

2. ครูคุณภาพ 
2.1 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันยุคทันเหตุการณ์ (ความรู้ความสามารถ ทักษะ) 
2.2 เตรียมการจัดการเรียนการสอนยึดตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
2.3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
2.4 จัดกระบวนการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning) 
2.5 วัดและประเมินผล และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
2.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับห้องเรียน 

3. ผู้บริหารคุณภาพ 
3.1 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันยุคทันเหตุการณ์ 
3.2 บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน 
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน 
3.4 จัดระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
3.5 บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า 
3.6 ดำเนินงานตามนโยบายทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สพฐ. 
3.7 ประสานสัมพันธ์ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 

4. สถานศึกษาคุณภาพ 
4.1 ความสะอาด/ความเป็นระเบียบบริเวณโรงเรียน อาคาร สถานที่ 
4.2 ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และบริเวณโรงเรียน 
4.3 ความร่มรื่น สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
3.4 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3.5 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.6 จัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4.7 มีเอกลักษณ์/ความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ 
4.8 สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพการศึกษาแก่ผู้ปกครองและชุมชนทั่วไป 

5. ผู้เรียนคุณภาพ 
     5.1 ผู้เรียนระดับปฐมวัย 

5.1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  
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5.1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  
5.1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม  
5.1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

     5.2 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5.2.1 ความมีระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบ  
 5.2.2 ความสะอาดและความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย 
 5.2.3 ความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
 5.2.4 ความสามารถด้านทักษะการคิดและการใช้เทคโนโลยี 
 5.2.5 ความสามารถด้านทักษะชีวิต  

5.2.6 ความสามารถด้านทักษะอาชีพ ดนตรี กีฬา ฯลฯ 
5.2.7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
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ส่วนที่ 4 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้กำหนดกลยุทธ์ มาตรการ โครงการ  
งบประมาณ  บทบาท วิธีการและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  ซึ่งมีงบประมาณ
ในการบริหารจัดการ  รวมทั้งสิ้น  6,000,000  บาท    โดยจำแนกงบประมาณ  ดังนี้ 

1. งบประจำ     จำนวน  2,200,000 บาท 
 2. งบพัฒนาการศึกษา    จำนวน  3,800,000 บาท 
ที ่ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ งบประมาณ (บาท) 
1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 1,070,000.- 
2 การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 1,866,000.- 
3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 767,000.- 
4 การจัดการศึกษาตามบริหารพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 97,000.- 
 รวมงบพัฒนาการศึกษา 3,800,000.- 

 

รายละเอียดการจดัสรรงบประมาณบริหารจัดการศึกษาสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
(งบพัฒนาการศึกษา) 

 1. งบประจำ   จำนวน  ........2,200,000.-...........   บาท 
ลำดับที่ รายการ จำนวนงบประมาณ 

1. ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์,Internet ฯลฯ) 500,000.- 
2. ค่าไปรษณีย์ 60,000.- 
3. ค่าวัสดุสำนักงาน 400,000.- 
4. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 50,000.- 
5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 100,000.- 
6. ค่าวัสดุยานพาหนะ 50,000.- 
7. ค่าบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000.- 
8. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000.- 
9. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 612,000.- 
10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง,ที่พัก,พาหนะ,

ชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง และอ่ืน ๆ) 
278,000 

 รวมงบประจำ 2,200,000.- 
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2.  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
     งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จำนวน 1,070,000 บาท 
     กลยุทธ์ที่ 1    การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 

ที ่ โครงการ 

ความสอดคล้องและเชือ่มโยงกับนโยบายสำคัญ 
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1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาท้ังระบบ 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 4 3 1 250,000 ผู้บริหาร สพป.มุกดาหาร 
2 เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 3 1 20,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 1 ความมั่นคง กศ. 5 1 1 1 40,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4 พัฒนาทักษะชีวิตสู่อาชีพโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาบูรณาการกับการจัดการจัดการเรียนรู้ 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 3 1 20,000 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
5 ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธสู่อัตลักษณ์ 29 ประการ 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 4 3 1 10,000 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
6 การพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 4 3 1 60,000 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
7 การพัฒนาการวิจัยในโรงเรยีน 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 3 4 3 1 120,000 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
8 พัฒนาหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสตูรฐานสมรรถนะและกระบวนการเรียนรู้ให้

สอดคล้องในศตวรรษท่ี 21 
3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 3 1 110,000 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

9 พัฒนายกระดับคณุภาพการจดัการศึกษาปฐมวัย 3 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

กศ. 1 3 4 2 50,000 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
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ที ่ โครงการ 

ความสอดคล้องและเชือ่มโยงกับนโยบายสำคัญ 
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10 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้คัดกรองและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรยีนรวม 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 2 1 40,0000 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
11 การประเมินและยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน (RT) และด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ 

(NT)  ปีการศึกษา  2564 
3 การพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต 
กศ. 1 3 3 1 90,000 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

12 การพัฒนาครผูู้สอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 3 1 60,000 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
13 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 3 1 20,000 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
14 การพัฒนาคลังสื่อการเรยีนรู้ออนไลน ์ 4 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 2 4 3 1 90,000 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
15 เฝ้าระวังป้องกันและให้ความช่วยเหลือผูต้ิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3 คนไทยมีสุขภาวะที่ดี กศ. 1 4 3 1 50,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
16 การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 3 4 3 1 40,000 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

รวมทั้งสิ้น 1,070,000  
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โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          นายประภาส   ไชยมี       ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          นายพิเชษฐ์   มหาวงค์     ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
          นายมนตรี  ลาดนาเลา     ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
            เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม  2560 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
                 ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

   เป้าหมาย  :  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
             ประเด็นยุทธศาสตร์ : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน  

ศตวรรษท่ี 21 
                การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่สอคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  และสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนทุกคนให้มี
ความรู้  ความสามารถ  และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
            1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
                 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 

                เป้าหมาย  :  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น  มีทักษะที่ จำเป็น 
ของโลกศตวรรษที่ 21สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น    
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ : ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในสังคมความรู้ ประกอบด้วย  
ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการเลือกสรรและประมวลข่าวสารที่มีอยู่  สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเศรษฐกิจใหม่
ได้อย่างมีคุณภาพ 

        แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 
       แนวทางการพัฒนา  :   เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
      เป้าหมายของแผนย่อย :  คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้  

และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่
เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้  และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน
ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 

  1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ 
         แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
         เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ 

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
         ประเด็นการปฏิรูป :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
  1.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                 เป้าหมาย : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
        นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 

        แนวทางการดำเนินงาน :  
(1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก 

ในศตวรรษท่ี 21  อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี  มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

(2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่   มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล       
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 

            2.1  หลักการและเหตุผล 
   ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปประเทศไทย และได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2580) ซึ่งต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กำหนดให้มี
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมประชากรสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาต้องมี
การพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริง โดยมีแนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21" ที่มุ่งนันทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3Rs  4Cs ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 4Rs   ได้แก่  
การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4Cs ได้แก่ การคิดวิเคราะห์  
(Critical Thinking) การสื ่อสาร (Communication) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการร่วมมือ 
(Collaboration) โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องมีทักษะอื่นอีกหลายด้าน เช่น ทักษะ
การสื่อสาร  และทักษะการคิดคำนวณ  เป็นต้น  เพื่อให้อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัยและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี   
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 กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบายและจุดเน้น เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษา  ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์
ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล เรื่องการเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 ใน
ระดับประถมศึกษา  มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  ถือเป็นความสามารถพ้ืนฐานที่สำคัญสำหรับผู้เรียนในการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตร  และการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้เรียน ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้ความสำคัญกับความสามารถด้านการอ่าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ ในปัจจุบันท่านเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.อัมพร พินะสา) ได้มอบนโยบายสำคัญให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษามุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน "อ่านออก เขียนได้ 
คิดเลขเป็น" พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้
แก้ปัญหาได ้

 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ให้เป็นไปอย่างอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จึงจัดทำโครงการยกระดับการศึกษาทั้งระบบขึ้น  
ทั้งนี้เพื ่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั ้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สามารถเรียนรู้ได้เต็มตาม
ศักยภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
             2.2  วัตถุประสงค์ 

                      2.2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  

   2.2.2  เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับนักเรียนทุก  
ระดับชั้นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู  

      2.2.3 เพ่ือขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น 
ของผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และศึกษานิเทศก์  

  2.2.4  เพื่อประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาท้ังระบบของนักเรียนทุกระดับชั้น  
 2.3  เป้าหมาย 
                  2.3.1 เชิงปริมาณ  
            โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ  ได้กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานคือ
ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษา อบรมพัฒนาครู พร้อมส่งเสริมสนับสนุนและ
นิเทศกำกับติดตามโรงเรียนในสังกัด จำนวน 243 โรงเรียน 
     2.3.2  เชิงคุณภาพ  
                 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูกลุ่มเป้าหมายทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบด้วย 5Q โมเดล ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและยั่งยืน  
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 2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์  
             2.4.1  ผลผลิต (Output)  

        (1) ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้การขับเคลื่อนคุณภาพ 

การศึกษาท้ังระบบด้วย 5Q  โมเดล 

     (2) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

  2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  
          (1)  ครูมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

          (2)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี  
  2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ( KPIs)   
     2.5.1  เชิงปริมาณ 

        (1) ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามระดับชั้น 

        (2) ร้อยละผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตาม 
ระดับชั้น 
           (3)  ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และศึกษานิเทศก์  ร่วมขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามระดับชั้น 
           (4) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
      2.5.2  เชิงคุณภาพ 
          (1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  มีความรู้ความเข้าในในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามระดับชั้น 
          (2) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตาม
ระดับชั้น 
          (3) ผู ้บริหารสถานศึกษา  ครู และศึกษานิเทศก์ มีความรู ้ความเข้าใจ สามารถ
ขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาท้ังระบบด้วย 5Q โมเดล ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและยั่งยืน   
 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      นักเรียนทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.7  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ   : ตุลาคม  2564 – พฤษภาคม  2565 
 2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ   :  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
มุกดาหาร 
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 2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)   จำนวน 250,000.- บาท  (ขออนุมัตถิั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 

กิจกรรมที่ 1 : อบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ
ระดับเครือข่าย 19 เครือข่ายๆละ 5 คน  
และศึกษานิเทศก์ 103 คนหลักสูตร 3 วัน 

- 49,440 - - 49,440 

กิจกรรมที่ 2  : อบรมขยายผลการสอนและ
การผลิตสื่อ ตามคู่มือ แก่ครูผู้สอน โรงเรียนละ 
2 คน  243 โรงเรียน   รวม 486 คน 

- 60,750 - - 60,750 

กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนกลุ่มเครือข่ายในการ
ประชุมขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้ง
ระบบ  กลุ่มเครือข่ายละ  5,000  บาท  19  
เครือข่าย 

- 95,000 6,810 - 101,810 

กิจกรรมที่ 4 : ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตาม  - 38,000 - - 38,000 
รวมทั้งสิ้น  243,190 6,810  250,000 

 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนปฏิบัติการ 
(รายกิจกรรมย่อย) 

ระยะเวลาดำเนินการ   

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ตค.-ธค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(มค.-มีค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิย..65) 

ไตรมาสที่ 4 
(กค.-กย.65) 

กิจกรรมที่ 1 :  อบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ
ระดับเครือข่าย 19 เครือข่ายๆละ 5 คน และ
ศึกษานิเทศก์ 103 คนหลักสูตร 3 วัน 

49,440 - - - 
 

49,440 

กิจกรรมที่ 2  : อบรมขยายผลการสอนและ
การผลิตสื่อ ตามคู่มือ แก่ครูผู้สอน โรงเรียน
ละ 2 คน  243 โรงเรียน    

- 60,750 - - 60,750 

กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนกลุ่มเครือข่ายในการ
ประชุมขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา
ทั ้งระบบ  กลุ ่มเครือข่ายละ  5,000  บาท  
19  เครือข่าย   

- 101,810 - - 101,810 

กิจกรรมที่ 4 : ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตาม  19,000  19,000 38,000 
รวมทั้งสิ้น 49,440 181,560  19,000 250,000 
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โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางพรวีนัส   ทองสิน     ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
            เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

           1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
                 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

  เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
             ประเด็นยุทธศาสตร์ : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

                 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  และมีสมรรถนะท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพ  พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
            1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
                  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 

               เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น  มีทักษะที่จำเป็น 
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                   การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ : ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา  เข้าใจตนเอง  
และมีเจตคติท่ีดีต่อการทำงาน  สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม  ตามความสามารถ  ความสนใจ
และความถนัดของตนเอง 

           แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษท่ี 21 

           แนวทางการพัฒนา :  เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”  ให้เป็นครูยุคใหม่ 
           เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะ 

การเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : โรงเรียนมีการส่งเสริม  สนับสนุนและ
พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีเจตคติต่อการเรียนรู้  มีทักษะการเรียนรู้ เข้าใจตนเองตลอดจนทักษะ
พ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ 
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 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 
         แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
         เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

         ประเด็นการปฏิรูป :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
  1.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

         ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
               เป้าหมาย : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
        นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
        แนวทางการดำเนินงาน :  

   (1) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์  การคิดขั้นสูง นวัตกรรม  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  และภาษาต่างประเทศ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  และการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
   (2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 

            2.1 หลักการและเหตุผล 
             ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้  

ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างหลักสูตรการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  เพื่อให้นักเรียน
สามารถคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร และมี
ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบกับตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 29  ธันวาคม 2558  เรื่อง  
การเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  โดยมีมติเห็นชอบให้สถานศึกษาทุกสังกัด
ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 การแนะแนวอาชีพมีความจำเป็นผู้เรียนในยุคปัจจุบัน เพราะโลกปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง บุคคลที่มีข้อมูล
มากกว่าและวางแผนตนเองได้เป็นอย่างดีจะส่งผลให้ประสบผลสำเร็จได้ดีกว่าบุคคลทั่วไป  นั่นคือ หากผู้ เรียน
ได้รับการแนะแนวอาชีพที่มีประสิทธิภาพก็จะเอ้ือให้ประสบความสำเร็จในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ซึ่งการแนะ
แนวอาชีพเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวกับพัฒนาของบุคคล  ซึ่งจะพัฒนามาตั้งแต่เด็ก เพราะการที่บุคคล
จะเลือกอาชีพได้เหมาะสมนั้นจะต้องมีความสามารถใช้ความคิด วิจารณญาณ  ตัดสินใจ โดยอาศัยหลักของ
การเข้าใจตนเอง  เข้าใจโลกของอาชีพ  โดยผู้แนะแนวอาชีพควรวางโครงการระยะยาว โดยเริ่มตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา  ซึ่งเน้นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการทำงานและประกอบอาชีพ  ไปจนกระทั่งวางโครงการแนะแนว
อาชีพเพ่ือให้บุคคลสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
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ด้วย สถิติข้อมูลนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของทุกจังหวัดทั่วประเทศ ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  นักเรียนที่เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ  ปีการศึกษา 2563  จำนวน 536,511 คน 
ไม่เรียนต่อ 22,168 คน ซึ่งนักเรียนเหล่านี้ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานไร้ฝีมือ” เป็นจำนวนมาก 
สำนักงานผู ้ตรวจการแผ่นดินได้จัดทำโครงการเพิ ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที ่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการศึกษาต่อให้มีทักษะด้าน
อาชีพหลังจบ ซึ่งจะช่วยให้เป็นการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานฝีมือ”  และพร้อมสำหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและสามารถกำหนดเป้าหมาย ในการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับบริบทของจังหวัด  รวมทั้ง
การประสานส่งต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีท่ีได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และพฤติกรรม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดูแลและส่งเสริมนักเรียนให้มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ สร้าง
โอกาส และความเสมอภาคทางสังคม  ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง
คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน 
               2.2 วัตถุประสงค์ 

          2.2.1 เพื่อเพ่ิมทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 
         2.2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนตามวิถีของเศรษฐกิจพอเพียง และลดอัตรา  

การออกกลางคัน 
            2.2.3  การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
     2.3  เป้าหมาย 

ผู้เรียนได้รับทักษะทางอาชีพเพ่ือการมีงานทำ  สามารถคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา  เข้าใจตนเอง   
และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม ตามความสามารถความสนใจ
และความถนัดของตนเอง 
     2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์  
                2.4.1  ผลผลิต (Output)  

                (1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว (โรงเรียนขยายโอกาส) มีความรู้และเข้าใจ 
เกี่ยวกับขั้นตอนการสำรวจ  การรวบรวม การสรุป และจำแนกข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

                (2) นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือ และส่งเสริมทักษะด้านการประกอบอาชีพ 
      2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  

                (1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว (โรงเรียนขยายโอกาส) สามารถดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้เหมาะสม ตามสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน  

                   (2) นักเรียนมีทักษะเพ่ือประกอบอาชีพ 
     2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ( KPIs)   
     2.5.1  เชิงปริมาณ 

        (1) ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว (โรงเรียนขยายโอกาส) มีความรู้ 
และทักษะในการเตรียมความพร้อม ด้านทักษะอาชีพสู่การมีงานทำ 
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         (2) นักเรียนได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพการพัฒนาทักษะด้านอาชีพที่ 
พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ตามความสนใจและบริบทของพ้ืนที่ตามวิถีชีวิตพอเพียง 
          2.5.2  เชิงคุณภาพ 
              (1) ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของ
นักเรียน 
               (2)  ผู้เรียนได้รับทักษะทางอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       2.6.1 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีทักษะด้านอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้เมื่อเรียน 
จบการศึกษาภาคบังคับ 
    2.6.2   มีเครือข่ายการดำเนินงานในการสร้างเสริมทักษะอาชีพ ที่สอดคล้องกับแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและตอบโจทย์ด้านแรงงานจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์ 
 2.7  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ   : ตุลาคม  2564 – พฤษภาคม  2565 

2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ   :   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานและจังหวัดมุกดาหาร  
                                          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                                          โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)   จำนวน 20,000.- บาท   (ขออนุมัตถิั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมชี้แจง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนและครูแนะแนวฯ เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการสำรวจและ
จำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมกำกับ สำรวจ ติดตาม
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อไม่ให้ตกหล่น  

20,000 - - - 20,000 

กิจกรรมที่ 3 : รายงานผลการดำเนินงานต่อ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ กสจ.จังหวัด 

- - - - - 

รวมทั้งสิ้น 20,000 - - - 20,000 
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 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนปฏิบัติการ 
(รายกิจกรรมย่อย) 

ระยะเวลาดำเนินการ   
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ตค.-ธค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(มค.-มีค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิย..65) 
ไตรมาสที่ 4 

(กค.-กย.65) 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมชี้แจง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนและครูแนะแนวฯ เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี ่ยวกับขั ้นตอนการดำเนินการ
สำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมกำกับ สำรวจ 
ติดตามนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อไม่ให้
ตกหล่น   

- 
 

20,000 - 20,000 

กิจกรรมที่ 3: รายงานผลการดำเนินงาน
ต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ กสจ.
จังหวัด 

- - - - - 

รวมทั้งสิ้น  20,000  20,000 
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โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ประจำปี  2565 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวณัฐนันท์   มานิตย์   ตำแหน่ง   นักจิตวิทยาโรงเรียน 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

             1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
                 ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

   เป้าหมาย : สร้างความเป็นธรรม  และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
              ประเด็นยุทธศาสตร์  : สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข  และการศึกษา   

โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
                  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์ และความพร้อมทั ้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  
คุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนให้มีทักษะในการดำรงชีวิต  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น 
ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข จึงได้
จัดทำ“ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน”ขึ้นตั้งแต่ปี 2543  และเมื่อมีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
เมื่อปี พ.ศ. 2546  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จึงรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จึงกำหนดนโยบายสำคัญในการให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ พิทักษ์ 
ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง  เหมาะสม และทันเหตุการณ์  และได้รับการพัฒนาใน
ทุกมิติ เพ่ือให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน 
           1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
                 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 

              เป้าหมาย :  คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
                 การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ  : 
                       1. เพ่ือลดสิ่งรบกวนการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ให้มีความพร้อมต่อการเรียนรู้ 
                        2. เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีระบบ ทั่วถึง ทันเวลา และถูกวิธี 
                        3. เพ่ือให้ครูมีข้อมูลและรู้จักนักเรียนรายบุคคล 
                         4. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความ     
เข้มเข็ง  ทั้งสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 
          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
          เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

          ประเด็นการปฏิรูป : เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคน
มีความเสมอภาคในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  รวมถึงเสริมสร้าง
พัฒนาครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ  ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริงเพ่ือ
ยกระดับความสามารถของคนไทยได้อย่างยั่งยืน 
  1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
               เป้าหมาย : คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
  1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
          นโยบายท่ี 3  ด้านความปลอดภัย 
          แนวทางการดำเนินงาน :  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน  ครู   

และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัต ิและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี   สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 

            2.1 หลักการและเหตุผล 
            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดและเน้นให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงาน  

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีแนวทางการ
ดำเนินงาน 5 ขั้นตอน ตั้งแต่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน ส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และส่งต่อนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
รอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย การดำเนินงานมีวิธีการ ขั้นตอน เครื่องมือที่ชัดเจนและที่สำคัญ
คือ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 
ผู้บริหาร ครู หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
สาธารณสุขจังหวัด ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ประโยชน์และคุณค่าของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และเพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนา ช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทำให้นักเรียนได้รู้จัก
ตนเองและประสบความสำเร็จในปัจจุบัน เป็นที่ตระหนักดีว่าสังคมได้แปรเปลี่ยนไป ส่งผลให้นักเรียนต้องมีการ
ปรับตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิดก่อปัญหาตามมาสำหรับนักเรียนที่ปรับตัวไม่ทัน ซึ่งการจัดการที่ดีที่สุดคือการ
ป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขั้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้สามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้สามารถดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเอง และสังคม ปลอดภัย
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จากวิกฤตทั้งมวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ขึ้น 
             2.2 วัตถุประสงค์ 

          2.2.1 เพ่ือให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ  

          2.2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์           
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

          2.2.3 การสร้างภาคีเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
 2.2.4 เพ่ือคัดเลือกและติดตามผลการดำเนินงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในสถานศึกษา 

    2.3  เป้าหมาย 
      โรงเรียนมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  โดยมีกระบวนการ  วิธีการ 

และเครื ่องมือที ่มีคุณภาพ บุคลากรในโรงเรียน ผู ้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานและนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง  เต็มตามศักยภาพภาพ  มีความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 
  2.4  ผลผลิต   และผลลัพธ์ 

     2.4.1  ผลผลิต (Output) 
                       (1) สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด 243 แห่ง 
         (2) ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

          2.4.2 ผลผลิต (Outcome) 
           (1) สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง  

โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพ  
        (2) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ มีทักษะชีวิตและได้รับการส่งเสริมให้สามารถ 

ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ 
  2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  (KPls) 
        2.5.1  เชิงปริมาณ 
             -ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมพัฒนาดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง  และ 

ตรงตามสภาพที่เป็นจริง 
     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
                           (1) ร้อยละของโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง  มีประสิทธิภาพ 
        (2) ร้อยละของนักเรียนในสังกัดเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีทักษะในการดำเนินชีวิต 
สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   2.6.1 สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีมาตรฐาน  
และมีคุณภาพมีความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
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   2.6.2 โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนมีความรู้
ความเข้าใจตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   2.6.3  ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกมี
ส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.7  ระยะเวลาดำเนินการ   : ตุลาคม  2564 - กันยายน  2565 
  2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ  :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
               2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)   จำนวน 40,000.- บาท   (ขออนุมัตถิั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 

กิจกรรมที่ 1 : การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อเข้ารับรางวัลครูต้นแบบ
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 

- 1,150 - - 1,150 

กิจกรรมที่ 2 : การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 

- 15,750 - - 15,750 

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานโรงเรียนตามกิจกรรมของโครงการการ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

23,100 - - - 23,100 

กิจกรรมที่ 4 : จัดทำคู่มือการดำเนินงานด้านงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.มุกดาหาร 

- - - - - 

รวมทั้งสิ้น 23,100 16,900 - - 40,000 
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 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนปฏิบัติการ 
(รายกิจกรรมย่อย) 

ระยะเวลาดำเนินการ   
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ตค.-ธค.64) 
ไตรมาสที่ 2 
(มค.-มีค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิย..65) 

ไตรมาสที่ 4 
(กค.-กย.65) 

กิจกรรมที ่ 1 : การคัดเลือกสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อเข้า
รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ทักษะชีวิต ประจำปี 2565 

- 1,150 - - 1,150 

กิจกรรมที ่ 2 : การประชุมชี ้แจงแนวทางการ
ดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจำปี 2565 

- - 15,750 - 15,750 

กิจกรรมที่ 3 :  นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานโรงเรียนตามกิจกรรมของโครงการ
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- - 23,100 - 23,100 

กิจกรรมที่ 4 : จัดทำคู่มือการดำเนินงานด้านงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.มุกดาหาร 

 
- 

 
- 

- - - 

รวมทั้งสิ้น  1,150 38,850  40,000 
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โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน     ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

            1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 3  : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

    เป้าหมาย :  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดชีวิต 
              ประเด็นยุทธศาสตร์ : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน  

ศตวรรษท่ี 21 
                  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คนตลอดชีวิตโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านอาชีพของนักเรียน 
             1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
                    เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 
                    เป้าหมาย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                    การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ  : ผู ้เร ียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น อย่าสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและ
คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะชีวิตในการประอบอาชีพเหมาะสมตามวัย 

           แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : พัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิต 
               แนวทางการพัฒนา : จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  

การบ่มเพาะการเป็นนักคิด  นักนวัตกรและการเป็นผู้ประกอบการใหม่   รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วม
และทำงานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

  เป้าหมายของแผนย่อย : ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งและมีจิตสำนึกความเป็นไทยดำรงชีวิต 
แบบพอเพียงมากขึ้น 

         การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : พัฒนาทักษะอาชีพผ่านกระบวนการ
เรียนรู้โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทักษะอาชีพ  เพื่อสร้างนักคิด  นักนวัตกรและการเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
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  1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 
          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
           เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
          ประเด็นการปฏิรูป : การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
  1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

           ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                เป้าหมาย : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

  1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
          นโยบายที่ 3 :  ด้านโอกาส 

                 แนวทางการดำเนินงาน : ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือ
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่
มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
            2.1 หลักการและเหตุผล 

         ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้ทำการขับเคลื่อนแผนการศึกษาชาติสู่การปฏิบัติ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนสู่
สถานศึกษา โดยมีการนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการโดยมีกิจกรรมและโครงการที่กิจกรรมการเรียนการสอนมีการ  
บูรณาการไปตามสภาพความพร้อมของสถานศึกษา ได้แก่บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ 
และแหล่งสนับสนุนจากภายนอก ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีความพร้อมสูงจะประสบผลสำเร็จมาก
โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อยทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดมุกดาหาร จึงดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู่อาชีพโดยน้อมนำศาสตร์
พระราชามาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
               2.2 วัตถุประสงค์ 

           2.2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตสู่อาชีพโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาบูรณาการกับการจัดการ
เรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

           2.2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      
ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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 2.3  เป้าหมาย 
           2.3.1 ผู้บริหารโรงเรียน  และครูผู้สอนด้านการงานอาชีพ 
  2.3.2 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางการงานอาชีพไปใช้เชื่อมโยง
หรือแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง 
  2.3.3  ผู้เรียนเกิดการพัฒนากระบวนการและมีผลผลิตและนวัตกรรมใหม่ 
 2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์  
           2.4.1  ผลผลิต (Output)  

           (1) ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถบูรณาการการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 
โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

               (2)  นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิตโดยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช่ในชีวิตผ่าน 
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน 

2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  
                         นักเรียนได้เรียนรู ้ทักษะชีวิตโดยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในชีวิตจริงผ่าน
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ( KPIs)   
  2.5.1  เชิงปริมาณ 
           ร้อยละ 80 ของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
      2.5.2  เชิงคุณภาพ 
         นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะชีวิต โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในชีวิตจริงผ่าน
กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน 
 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนรู้สาระงานอาชีพตามแนวทางของศาสตร์พระราชา  
ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานมีกระบวนการคิดสังเคราะห์และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามตัวชี้วัด
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.7  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ  : มกราคม - กันยายน  2565 

2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)   จำนวน 20,000.- บาท  (ขออนุมัตถิั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1:  สร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

- 10,400 - - 10,400 

กิจกรรมที่ 2 : ครูเรียนรู้และนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน (ชี้แจงการใช้คู่มือทางไกลผ่าน ZOOM    

- 4,000 - - 4,000 

กิจกรรมที่ 3 :  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล - - - - - 
กิจกรรมที่ 4 : สรุป/รายงานผลการดำเนินงาน - 5,600 - - 5,600 

รวมทั้งสิ้น - 20,000 - - 20,000 

 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนปฏิบัติการ 
(รายกิจกรรมย่อย) 

ระยะเวลาดำเนินการ  
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ตค.-ธค.64) 
ไตรมาสที่ 2 
(มค.-มีค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิย..65) 

ไตรมาสที่ 4 
(กค.-กย.65) 

กิจกรรมที่ 1:  สร้างชุดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงาน 

- 10,400 - - 10,400 

กิจกรรมที่ 2 : ครูเรียนรู้และนำไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน (ชี้แจงการใช้
คู่มือทางไกลผ่าน ZOOM    

- 4,000 - 4,000 

กิจกรรมที่ 3 :  นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 

- - - - 

กิจกรรมที่ 4 : สรุป/รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

- - - 5,600 5,600 

รวมทั้งสิ้น - 10,400 4,000 5,600 20,000 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธสู่อัตลักษณ์ 29  ประการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางฉวีวรรณ  มีสติ    ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการ 

จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
                    การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู 
ผู้เรียน มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว โดยมุ่งเน้นพัฒนา ให้กิน อยู่ ดู ฟังเป็น ตามหลักไตรสิกขาที่เป็นการศึกษาพัฒนา       
3 ด้านอย่างบูรณาการ คือด้านศีลจะพัฒนาพฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสิ่งแวดล้ อม 
ด้านสมาธิจะพัฒนาให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง และมีสุขภาพดี มีความสงบสุข ด้านปัญญา เป็นการพัฒนาความรู้ที่
เข้าใจและเท่าทันโลก และชีวิต  ซึ่งหลักไตรสิกขาจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาพัฒนาสู่การมีชีวิตที่ดีงาม       
มีความสุข และดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม  ทำให้มีชีวิตที่สันติสุขได้ อันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิด
สันติภาพในสังคการศึกษาแนววิถีพุทธมีความเหมาะสมกับสังคมไทยอย่างยิ่ง เพราะวิถีชีวิตแบบไทยมี
พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานและพื้นฐานในวิถีชีวิตและจิตใจ ปัจจุบันประชากรไทยร้อยละ 95 นับถือ
พระพุทธศาสนา ดังนั้น การจัดการศึกษาแนววิถีพุทธจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนไทยมาก ซึ่งจะเป็น
โอกาสและหนทางหลักของการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้มีเครื่องมือสำคัญที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ ตามเป้าหมายที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำหนด 
               1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 
                     เป้าหมาย : คนไทยมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  และมีความรัก  และภูมิใจใน 
ความเป็นไทยมากขึ้น  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต  สังคมไทยมีความสุขและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 
                       การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ : เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้บริหาร ครู 
ผู้เรียน มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว โดยมุ่งเน้นพัฒนา ให้กิน อยู่ ดู ฟังเป็น ตามหลักไตรสิกขาที่เป็นการศึกษาพัฒนา       
3 ด้านอย่างบูรณาการ คือด้านศีลจะพัฒนาพฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสิ่งแวดล้ อม 
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ด้านสมาธิจะพัฒนาให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง และมีสุขภาพดี มีความสงบสุข ด้านปัญญา เป็นการพัฒนาความรู้ที่
เข้าใจและเท่าทันโลก และชีวิต   

   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง 
จิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 

   แนวทางการพัฒนา : ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัวปลูกฝัง 
ค่านิยมและบรรทัดฐาน วัฒนธรรมที่ดีผ่านสถาบันครอบครัว  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาในเรื่อง
คุณธรรม  จริยธรรม  การมัธยัสถ์  อดออม  ซื่อสัตย์และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สร้างเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็งและอบอุ่น 

   เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน 
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
                     การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชวีิต โดยเน้นวัยเรียนวัยรุน่ มีความรู้และทักษะในศตตวรรษที่ 21 รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึก
พลเมือง  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  มีความสามารถในแก้ปัญหา ป รับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับคน
อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต 

  1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 
          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
           เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
        ประเด็นการปฏิรูป :  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
  1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
              เป้าหมาย  :  ผู้เรยีนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และคุณลักษณะที่จำเป็น 

ในศตวรรษท่ี 21 
 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

          นโยบายท่ี 3  ด้านคุณภาพ 
          แนวทางการดำเนินงาน : ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้และ
ทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 

            2.1 หลักการและเหตุผล 
        ด้วยยุทธศาสตร์ชาติมุ ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติและเน้นการ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
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ประโยชน์ส่วนตน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มุ่งเน้นการพัฒนาคนในประเด็น     
ที่ 11  มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยเน้นวัยเรียนวัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21      
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้  มุ่งเน้นพัฒนาคนไทย ให้มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ซี่งเน้นทักษะ    
ข้อ 8 Compassion กล่าวคือมีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้จัดทำโครงการนี้ เพ่ือพัฒนาบุคลากร และผู้เรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ผ่านกระบวนการตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ  
  โรงเรียนวิถีพุทธเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว โดยมุ่งเน้น
พัฒนา ให้กิน อยู่ ดู ฟังเป็น ตามหลักไตรสิกขาที่เป็นการศึกษาพัฒนา 3 ด้านอย่างบูรณาการ คือด้านศีลจะ
พัฒนาพฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ด้านสมาธิจะพัฒนาให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง 
และมีสุขภาพดี มีความสงบสุข ด้านปัญญา เป็นการพัฒนาความรู้ ที่เข้าใจและเท่าทันโลก และชีวิต ซึ่งหลัก
ไตรสิกขาจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาพัฒนาสู่การมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุข และดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม  
ทำให้มีชีวิตที่สันติสุขได้ อันเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดสันติภาพในสังคการศึกษาแนววิถีพุทธมีความเหมาะสม
กับสังคมไทยอย่างยิ่ง เพราะวิถีชีวิตแบบไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานและพื้นฐานในวิถีชีวิตและจิตใจ 
ปัจจุบันประชากรไทยร้อยละ 95 นับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้น การจัดการศึกษาแนววิถีพุทธจึงมีความสัมพันธ์
เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนไทยมาก ซึ่งจะเป็นโอกาสและหนทางหลักของการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้มีเครื่องมือ
สำคัญ ที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตามเป้าหมายที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำหนด 

               2.2 วัตถุประสงค์ 
          2.2.1 เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
          2.2.2 เพื่อพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่อัตลักษณ์ 29  ประการ 

            2.2.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธ  
     2.3  เป้าหมาย 
 นิเทศ ติดตาม แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่ความเป็น  
อัตลักษณ์ 29  ประการ  จำนวน  33 โรง 
     2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์  
                    2.4.1 ผลผลิต (Output)  

              (1) โรงเรียนมีแนวทางในการจัดกิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
              (2) ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์29ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ 
    2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

              ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบและจิตสำนึกที่ดีต่อ
ตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ 
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 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ( KPIs)   
   2.5.1 เชิงปริมาณ 

        (1) ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร ครู  มีแนวทางในการจัดการตามแนวทางของ  
โรงเรียนวิถีพุทธ 

         (2) ร้อยละ 80  ของผู้บริหาร  ครู  ผู้เรียน  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความ  
รับผิดชอบและจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคม  และประเทศชาติ 
        2.5.2  เชิงคุณภาพ 
             โรงเรียน วิถีพุทธ จำนวน 33  โรง  มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 29 ประการ 
ภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 โรงเรียนวิถีพุทธ มีการพัฒนาตามแนวทาง 5 ด้าน ของโรงเรียนวิถีพุทธ  ได้แก่  ด้าน  
กายภาพ ด้านกิจกรรมประจำวันพระ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรม นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน 
และด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 
 2.7 ระยะเวลาดำเนินการโครงการ   : พฤศจิกายน – ตุลาคม  2565 

2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ   :   โรงเรียนวิถีพุทธ   จำนวน 33  โรง 
2.9 งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)   จำนวน 10,000.- บาท  (ขออนุมัตถิั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมจัดทำแนวทางการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่ความ
เป็นอัตลักษณ์ 29 ประการ  

- 1,200 500 - 1,700 

กิจกรรมที่ 2 : นิเทศ ติดตาม การพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด 33 โรง 

3,300 - - - 3,300 

กิจกรรมที่ 3 : ประกวดโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น 
ประจำปี 2565 เพื่อรับรางวัลในวันครู 2566 

3,300 - - - 3,300 

กิจกรรมที่ 4 : จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน - 1,200 500 - 1,700 
รวมทั้งสิ้น 6,600 2,400 1,000 - 10,000 

 

 

 

 



 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                 หน้า 65 
 

 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนปฏิบัติการ 
(รายกิจกรรมย่อย) 

ระยะเวลาดำเนินการ   
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ตค.-ธค.64) 
ไตรมาสที่ 2 
(มค.-มีค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิย..65) 

ไตรมาสที่ 4 
(กค.-กย.65) 

กิจกรรมที ่ 1 : ประชุมจัดทำแนวทางการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่ความ
เป็นอัตลักษณ์  29 ประการ  

- - 1,700 - 1,700 

กิจกรรมที่ 2 : นิเทศ ติดตาม การพัฒนาโรงเรียน
วิถีพุทธในสังกัด 33 โรง 

- - 3,300 - 3,300 

กิจกรรมที่ 3 : ประกวดโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น 
ประจำปี 2565 เพื่อรับรางวัลในวันครู 2566 

- - 3,300 - 3,300 

กิจกรรมที่ 4 : จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน - - - 1,700 1,700 
รวมทั้งสิ้น 3,300 1,200 8,300 1,700 10,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                 หน้า 66 
 

โครงการพัฒนาจัดการเรียนรู้แนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายจีรศักดิ์   ยาโน     ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

             1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
                   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
                ประเด็นยุทธศาสตร์ : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

                   การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21  สามารถบูรณาการความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์  ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
             1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
                   เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 

                เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น  มีทักษะที่จำเป็น  
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                    การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ : ครูผู้สอนด้านคณิตศาสตร์ รวมทั้งนักเรียนในสังกัดมี
ทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องตามแนวทางสะเต็มศึกษา  (STEM  Education) 

   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

   แนวทางการพัฒนา  :  เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”  ให้เป็นครูยุคใหม่ 
   เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการ 

เรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
                   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์   
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  สามารถบูรณาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา   
(STEM  Education)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตรงตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 
          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
          เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ 

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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          ประเด็นการปฏิรูป :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
  1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
              เป้าหมาย : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
         นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
         แนวทางการดำเนินงาน :  
     (1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ  

โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

     (2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพในการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง   รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 

            2.1 หลักการและเหตุผล 
        ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  โดยให้ความสำคัญ  

กับการส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา  สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือ
เพิ่มศักยภาพและนวัตกรรมของประเทศ ปัจจุบันระบบการศึกษาทั่วโลกให้ความสำคัญต่อการสอนเทคโนโลยี
ในโรงเรียน โดยเฉพาะการสอนวิทยาการคำนวณ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นการสร้างแนวคิดเชิงคำนวณ 
(Computational thinking) ซึ่งเป็นการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบซึ่งกระบวนการเหล่านี้
เป็นสิ่งสำคัญที่เด็กทุกคนควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเพ่ือที่จะนำประเทศไปสู่การพัฒนาตาม
นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยกำหนดให้วิทยาการ
คำนวณเป็นมาตรฐาน ว 4.2  ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี 
 ดังนั้น จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based  
Learning) เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการคิด ทักษะกระบวนการ ค่านิยม เจตคติ การเรียนรู้โดยใช้
เกมเป็นฐาน สามารถทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนแนวคิดเชิงนามธรรมเป็นรูปธรรม สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ทำให้การเรียนเป็นไปอย่างมีความหมาย ผู้เรียนเข้าใจ เห็นภาพเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ พร้อมกับ
การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21     

  2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน  
         2.2.2 เพ่ือให้คำปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณ  

โดยใช้เกมเป็นฐาน  
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 2.3  เป้าหมาย 
         2.3.1  ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนด้านคณิตศาสตร์ 
         2.3.2  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้เชื่อมโยงหรือ
แก้ไขปัญหาในชีวิตจริง 
         2.3.3  ผู้เรียนเกิดการพัฒนากระบวนการและมีผลผลิตและนวัตกรรมใหม่ 
    2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์  
              2.4.1 ผลผลิต (Output)  

              (1) ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน 
                 (2) ครูได้รับการนิเทศ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 

แนวคิดเชิงคำนวณ โดยใช้เกมเป็นฐาน  
    2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  

               (1) นักเรียนสามารถคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบตามแนวคิดเชิง
คำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน 

               (2) ครูสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐานได้ 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ( KPIs)   
  2.5.1  เชิงปริมาณ 

               (1) ครูร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 
แนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน  

                (2) ครูร้อยละ 80 ได้รับการนิเทศ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการ 
เรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน  
 
      2.5.2  เชิงคุณภาพ 
           โรงเรียน อย่างน้อยร้อยละ 80 บรรลุเป้าหมายในโครงการและตัวชี้วัดผลลัพธ์ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

            2.6.1 ครูได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดย 
ใช้เกมเป็นฐาน  

           2.6.2  ครูได้รับคำปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดย
ใช้เกมเป็นฐาน  
                     2.6.3 นักเรียนสามารถคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบตามแนวคิดเชิง
คำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน 
 2.7  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ   :  มกราคม - มีนาคม  2565 
 2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ   :   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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 2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)   จำนวน 60,000.- บาท  (ขออนุมัตถิั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการ 3,600 42,700 4,200 - 50,500 
กิจกรรมที่ 2 :  นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 9,500 - - - 9,500 

รวมทั้งสิ้น 13,100 42,700 4,200  60,000 

 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนปฏิบัติการ 
(รายกิจกรรมย่อย) 

ระยะเวลาดำเนินการ   
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ตค.-ธค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(มค.-มีค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิย..65) 
ไตรมาสที่ 4 

(กค.-กย.65) 

กิจกรรมที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการ - 50,500 - - 50,500 
กิจกรรมที่ 2 : นิเทศ กำกับ ติดตาม - 9,500 - - 9,500 

รวมทั้งสิ้น - 60,000 - - 60,000 
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โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และการวิจัยในชั้นเรียน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                                กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายชยา ภาคภูมิ      ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม  2560 
 

  1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
           ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

 เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
                ประเด็น  :  ปฏริูปการณ์เรียนรู้แบบพลิกโฉม 
           การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัย โดยกำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ครูผู้สอน สามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรอบรู้ และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  
ดังนั้นครูในยุคปัจจุบัน จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้เป็นผู้รอบรู้และสามารถทำวิจัยได้ 
          การวิจัยในชั้นเรียนเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่งที่นำมาใช้เพ่ือแก้ปัญหาในชั้นเรียน ประโยชน์ใน
การทำวิจัยไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ ้น ทั้งนี้การพัฒนาการเรียนการสอน ถือว่าเป็นงานหลักของโรงเรียน ที่จะส่งผลให้นักเรียนมี
คุณภาพ สิ่งสำคัญท่ีจะทำให้การพัฒนาการเรียนการสอนมีคุณภาพ คือ ครูผู้สอนจะต้องรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล 
และจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
          จากรายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ สามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและเหมาะสมตามระดับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้นั้นถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากวิชาภาษาไทยเป็นการวางรากฐานการศึกษา      
ไม่เฉพาะแต่ในด้านความรู้ภาษาไทย แต่ยังเป็นรากฐานของการศึกษาความรู ้วิชาอื่นๆ เป็นรากฐานของ
ความคิด ตลอดจนปลูกฝังความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยด้วย หากผู้เรียนได้เรี ยนภาษาไทยและจดจำได้
ถูกต้องแม่นยำแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถยึดถือเป็นหลักที่จะใช้ได้ตลอดไป ทำให้เป็นผู้ใช้ภาษาถูกต้อง ทั้งในการอ่าน 
การเขียน และการใช้ภาษาในบริบทของสังคม ครูเป็นบุคคลสำคัญในการจัดการเรียนการสอน   ครูจึงต้องมี
ความรู้ดี ถูกต้องแม่นยำ และมีความทันสมัย 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญที่จะการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถอ่านออกเขียนได้ 
อ่านคล่อง เขียนคล่อง และอ่านสื่อสารได้ จึงได้กำหนดโครงการการพัฒนาการจั ดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและการวิจัยในชั้นเรียนขึ้น 
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 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
         แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

    เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
                   เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็น  
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสทิธิผล
เพ่ิมข้ึน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : พัฒนาครูผู ้สอนภาษาไทยให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ  สามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและเหมาะสมตามระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนถือเป็น
เรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากวิชาภาษาไทยเป็นการวางรากฐานการศึกษาไม่เฉพาะแต่ในด้าน
ความรู้ภาษาไทย  แต่ยังเป็นรากฐานของการศึกษาความรู้วิชาอ่ืนๆ เป็นรากฐานของความคิด ตลอดจนปลูกฝัง
ความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยด้วย  หากผู้เรียนได้เรียนภาษาไทยและจดจำได้ถูกต้องแม่นยำแล้ว  ผู้เรียนก็
จะสามารถยึดถือเป็นหลักที่จัดใช้ได้ตลอดไป ทำให้เป็นผู้ใช้ภาษาไทยถูกต้อง ทั้งในการอ่านการเขียนและการ
ใช้ภาษาในบริบทของสังคม ครูเป็นบุคคลสำคัญในการจัดการเรียนการสอน ครูจึงต้องมีความรู้ดี ถูกต้อง
แม่นยำ และมีความทันสมัย 
         แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
         แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่าง
ต่อเนื่อง  ครอบคลุมทั้งเงินเดือน  สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่นๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวยุคใหม่  
โดยผู ้ที ่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู ้เชี ่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน  มีความรู้  ทักษะ  และสามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู ้เรียน  และมีอัตรากำลังเพียงพอต่อความต้องการของ
สถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้  
และทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

          1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 
  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

    เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ 
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   ประเด็นการปฏิรูป  :  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพประสิทธิภาพ    
มีธรรมาภิบาล โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม
กับบริบทเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษาและมี
ระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา  (Educational  Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
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  1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 
    เป้าหมายรวม : คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    เป้าหมายที่ 3  : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ   
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
  1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564-2565 
     นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ  
     แนวทางดำเนินการ : พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์  
การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 

2.1 หลักการและเหตุผล   
                   การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2545 มุ่งเน้นที่จะปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มศักยภาพ ครูผู้สอนและผู้จัดการศึกษาจึงต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากผู้ชี้นำผู้ถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้
คอยช่วยเหลือ แนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุดในการจัดการเรียนรู้
ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
และมีส่วนร่วมจากประสบการณ์จริง โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร 
การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งการมีทักษะชีวิต และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 
พัฒนาศักยภาพสมองของผู้เรียนให้เต็มประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนเติบโตเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล มีคุณภาพ เป็น
คนดี มีปัญญา และมีความสุข ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับโลกปัจจุบัน
ได้มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การรู้วิธีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะความรู้ได้มีการ
ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลาย  
 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัย โดยกำหนดให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน สามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการ
สอนและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรอบรู้ และใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ดังนั้นครูในยุคปัจจุบัน จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้เป็นผู้รอบรู้และสามารถทำ
วิจัยได้ 
 การวิจัยในชั้นเรียนเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่งที่นำมาใช้เพ่ือแก้ปัญหาในชั้นเรียน ประโยชน์ในการทำวิจัย
ไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้การพัฒนาการเรียนการสอน ถือว่าเป็นงานหลักของโรงเรียนที่จะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ สิ่งสำคัญที่จะทำ
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ให้การพัฒนาการเรียนการสอนมีคุณภาพ คือ ครูผู้สอนจะต้องรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล และจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
แก้ปัญหาการเรียนการสอน 
 จากรายงานการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ สามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและเหมาะสมตามระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนได้นั้นถือเป็น
เรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากวิชาภาษาไทยเป็นการวางรากฐานการศึกษาไม่เฉพาะแต่ในด้านความรู้
ภาษาไทย แต่ยังเป็นรากฐานของการศึกษาความรู้วิชาอื่นๆ เป็นรากฐานของความคิด ตลอดจนปลูกฝังความเป็น
ไทยและวัฒนธรรมไทยด้วย หากผู้เรียนได้เรียนภาษาไทยและจดจำได้ถูกต้องแม่นยำแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถยึดถือ
เป็นหลักที่จะใช้ได้ตลอดไป ทำให้เป็นผู้ใช้ภาษาถูกต้อง ทั้งในการอ่าน การเขียน และการใช้ภาษาในบริบทของ
สังคม ครูเป็นบุคคลสำคัญในการจัดการเรียนการสอน ครูจึงต้องมีความรู้ดี ถูกต้องแม่นยำ และมีความทันสมัย 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ตระหนักและให้ความสำคัญที่จะการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียน
คล่อง และอ่านสื่อสารได้ จึงได้กำหนดโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและการ
วิจัยในชั้นเรียนขึ้น 
         2.2 วัตถุประสงค์ 

     2.2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุกได้  

     2.2.2  เพื่อพัฒนาการผลิต/สร้างสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย  
     2.2.3  เพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะทักษะภาษาไทยของนักเรียน 
     2.2.4  เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาและนำผลการวิจัยไปใช้ใน

การพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
2.3 เป้าหมาย 

ครูผู้สอนภาษาไทย จำนวน 80 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกได้  
 2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์ 

      2.4.1 ผลผลิต (Output) 
    (1) ครูผู้สอนภาษาไทยได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกได้   
                        (2) ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการผลิต/สร้างสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย  
                        (3) นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับการพัฒนาด้านภาษาไทยเต็มตามศักยภาพ 

   (4) ครูผู้สอนภาษาไทยได้รับการพัฒนาทักษะและกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
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 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
         (1) ครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสามารถจัด

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกได้   
         (2) ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถผลิต/สร้างสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย 
         (3) นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้แสดง 

ความสามารถทางภาษาไทย ผ่านกิจกรรมการประกวดในวันสำคัญต่าง ๆ 
         (4) ครูเข้าใจและสามารถใช้ทักษะการวิจัยในชั้นเรียนไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้สำหรับ

นักเรียนได้ 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  (KPIs) 

2.5.1  เชิงปริมาณ 
     (1) ครูผู้สอนภาษาไทย จำนวน 80 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุก และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกได้  
     (2) ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 80 คน ได้รับการพัฒนาให้มี

ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการผลิต/สร้างสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย 
     (3) นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ส่งผลงานเข้า

ร่วมไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน 
     (4) ครู จำนวน 80 คน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะและกระบวนการวิจัยเพื ่อพัฒนา

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
                2.5.2  เชิงคุณภาพ 
       (1) ครูผู้สอนภาษาไทยได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกได้  
       (2) ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางการผลิต/สร้างสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย 

      (3) นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ส่งผลงานเข้าร่วม
ทุกกิจกรรม 
       (4) ครูได้รับการพัฒนาให้มีทักษะและกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
  2.6  ผลที่คาดว่าจะเกิด  

     2.6.1 ครูผู้สอนภาษาไทยได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกได้  

    2.6.2  นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมและแสดงความสามารถทางภาษาไทย ผ่านกิจกรรมการ
ประกวดในวันสำคัญต่าง ๆ ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่จัดขึ้น 

    2.6.3 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และกระบวนการวิจัยเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษาและ
สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ 
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 2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ :  พฤศจิกายน  2564 - กันยายน  2565 
       2.8  สถานที่ดำเนินการ :  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

            2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)   จำนวน 120,000  บาท  (ขออนุมัตถิั่วจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าตอบแท
น 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อื่นๆ รวม 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงาน
โครงการ 

5,400  - - - 5,400  

กิจกรรมที่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต/สร้างสื่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  

- 35,700  - - 35,700  

กิจกรรมที่ 3 : อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย 

- 35,700 - - 35,700 

กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมการประกวดแข่งขันนักเรียนเนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติปี 2565 

- 17,200 - - 17,200 

กิจกรรมที่ 5 : จัดอบรมพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน - 20,600 - - 20,600 
กิจกรรมที่ 7 : ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน - 5,400 - - 5,400 

รวมทั้งสิ้น - 120,000 - - 120,000 

 2.10   แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนปฏิบัติการ 
(รายกิจกรรมย่อย) 

ระยะเวลาดำเนินการ   
รวม ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทำงานวาง
แผนการดำเนินงานโครงการ 

5,400    5,400 

กิจกรรมที่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ผลิต/สร้างสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 

 35,700   35,700 

กิจกรรมที่ 3 : อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับครูผู ้สอน
ภาษาไทย 

 35,700    35,700 

กิจกรรมที ่ 4 : กิจกรรมการประกวด
แข่งขันนักเรียนเนื ่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติปี 2565 

  
17,200 

17,200 

กิจกรรมที่ 5 : จัดอบรมพัฒนาการวิจัยใน
ชั้นเรียน 

  20,600  20,600 

กิจกรรมที่ 6 : ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน    5,400 5,400 
รวมทั้งสิ้น 5,400 71,400 43,200 120,000 



 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                 หน้า 76 
 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะและกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับศตวรรษท่ี 21 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน     ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

             1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
               ประเด็นที่ 1  ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
                1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา 
                1.7 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
              ประเด็นที่ 3  ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
               3.1 การปรับเปลี่ยนระบบหรือการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาสำหรับศตวรรษที่ 21 
               3.4 พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
             การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินโครงการดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

               1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
                    เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 

                 เป้าหมาย  :  คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นมี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

      การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ : การดำเนินโครงการดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดการ 
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีทักษะกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลก
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ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและที่เกี่ยวข้องจะ
สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  :  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษท่ี 21 

   แนวทางการพัฒนา  : ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
            เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการ  

เรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
                การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : การดำเนินโครงการดังกล่าว จะส่งผลให้ 

เกิดการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีทักษะกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้นซึ่งหน่วยงานภาครัฐและที่เกี่ยวข้องจะ
สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

  1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 
          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
          เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ 

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
          ประเด็นการปฏิรูป :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
  1.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                เป้าหมาย : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
     แนวทางการดำเนินงาน :  
                  - ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ 

โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
   - ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ
ระดับจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง  รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที ่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา   พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
   - พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นเป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี   มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล    
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
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ส่วนที ่2  รายละเอียดโครงการ 

            2.1  หลักการและเหตุผล 
         กระทรวงศึกษาธิการมุ่งม่ันดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 –2580) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาใน  
ทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั ่งยืน เป็นต้น จึงได้กำหนดจุดเน้นทางการศึกษาในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์            
ในประเด็นการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ โดยให้จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื ่อพัฒนาผู้เรียนที ่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทพื้นที่ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  
ทักษะในการเลือกสรรและประมวลข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่อย่างมากมาย สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในสภาพปัจจุบัน ครูยังสอนด้วยวิธีการบรรยาย โดยยึดเนื้อหาจากหนังสือเรียนไม่ได้ยึด
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร การสอนเป็นการสอน
เนื้อหา ไม่ได้เน้นสอนกระบวนการ อันนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเมื่อเทียบกับนานาประเทศ ดังนั้นในการ
จัดการเรียนการสอนในยุคนี้ จึงควรมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะขั้นพ้ืนฐานที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ รู้จักตัวเอง รู้จักโลก 
และมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต ดังนั้น การสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมเศรษฐกิจ
สมัยใหม่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยครูต้องเป็นผู้สร้างผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งรัด
การทำงานตามกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรฐานสมรรถนะและกระบวนการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องในศตวรรษที่ 21 ขึ้น 
               2.2 วัตถุประสงค์ 

           2.2.1เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและเป็นปัจจุบัน 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

           2.2.2 เพื ่อพัฒนาครูผู ้สอนให้มีการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู ้แบบ Active 
Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ผ่านสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการ
สอน ผ่านช่องทางที่หลากหลายและเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
    2.3  เป้าหมาย 
  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 243  โรงเรียน  
มีหลักสูตรสถานศึกษาที ่พัฒนาหรือปรับปรุงที ่เหมาะสม  ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบ  Active  
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Learning  ที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   หลักสูตรฐานสมรรถนะ  และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 
 2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์  
           2.4.1  ผลผลิต (Output)  

    (1) ร้อยละ100 ของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาหรือปรับปรุงให้เหมาะสม 
                           (2) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
ที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ และทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ผ่านสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอนผ่าน
ช่องทางที่หลากหลายและเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  
                         (1) สถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                         (2) ครูผู้สอนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรฐานสมรรถนะ  และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  
ผ่านสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอนผ่านช่องทางที่หลากหลาย ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ( KPIs)   
  2.5.1  เชิงปริมาณ 

               (1) สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 243 โรงเรียน มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีพัฒนาหรือ 
ปรับปรุงที่เหมาะสม 

                (2) ครูผู้สอนร้อยละ 80 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบ   
Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ผ่านสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน 
ผ่านช่องทางที่หลากหลายและเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
      2.5.2  เชิงคุณภาพ 

         (1)  สถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

              (2)  ครูผู้สอนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียน    
มีคุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3Rs8Cs) ผ่านสื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอนผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ 
 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           2.6.1 สถานศึกษาในสังกัดมีหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ 
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         2.6.2 ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ผ่านสื่อการ
เรียนรู้แบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน ผ่านช่องทางที่หลากหลายตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ 
 2.7  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ   :  ตุลาคม   2564  -  กันยายน  2565 

2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ   :   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)   จำนวน 110,000.- บาท   (ขออนุมัตถิั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที ่1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา  

- 72,000 - - 72,000 

กิจกรรมที ่2 : พัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะในการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning  เน้นให้ผู้เรียน มี
คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
(3Rs8Cs) การจัดการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- 38,000 - - 38,000 

รวมทั้งสิ้น - 110,000 - - 110,000 

  2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

ระยะเวลาดำเนินการ  
 
 
 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ตค.-ธค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(มค.-มีค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิย..65) 

ไตรมาสที่ 4 
(กค.-กย.65) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

- 59,000 14,000  73,000 

กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะในการ
จ ัดการเร ียนร ู ้แบบ  Active Learning  เน ้นให้
ผู้เรียน มีคุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ และทักษะการ
เรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21  (3Rs8Cs) การจัดการ
เรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- 16,000 10,500 10,500 37,000 

รวมทั้งสิ้น - 75,000 24,500 10,500 110,000 
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โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน     ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

              1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
                   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณธรรม พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

                   การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความ
พร้อมและมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ ด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วย ตนเอง 
มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ 
              1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                   เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 

                เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนา  
อย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21     
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                    การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ : เด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับการส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนรู้ การค้นคว้าหาความรู้ และลงมือฝึก
ปฏิบัติ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยเฉพาะด้านสติปัญญา สมองจะเจริญเติบโตถึงร้อยละ 80 พัฒนาการด้าน
สังคมกำลังก่อรูปเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดในวัยที่สูงขึ้น 

   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
   แนวทางการพัฒนา : จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมรรถนะและคุณลักษณะ 

คุณลักษณะที่ดีที ่สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะสำคัญด้านต่าง ๆ อาทิ  ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิด
ความจำ  ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบทักษะการรู้จัดประเมินตนเองควบคู่
กับการยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้จริยธรรม และความเป็น
มืออาชีพ  ตลอดจนผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ  การเรียนรู้
เน้นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา  การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีการพัฒนาการที่สมวัยและการ
เตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มีการพัฒนาการอย่างรอบด้าน   

       เป้าหมายของแผนย่อย : เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ  มีพัฒนาการสมวัย  สามารถเข้าถึงบริการที่มี 
คุณภาพมากขึ้น 
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       การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  :  เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม 
เต็มตามศักยภาพ  และมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคม  สติปัญญา 

  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 
       แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
       เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ  

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
       ประเด็นการปฏิรูป :  การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรสมรรถนะ 
  1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
             เป้าหมาย  :  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ  ความรู้ความสามารถ  และสมรรถนะตามมาตรฐาน 

การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ   และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
  1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
         นโยบายที่ 2  ด้านโอกาส 
          แนวทางการดำเนินงาน : สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน  มีพัฒนาการที่ดีทั้งทาง 

ร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์และสติปัญญา  ให้สมกับวัย   
ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
            2.1 หลักการและเหตุผล 

       ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับ  
เด็กปฐมวัย ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดให้มีการดูแล การพัฒนา และการจัดการเรียนรู้ให้เด็กทุกคนมี
พัฒนาการที่ดี รอบด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกับวัย มีทักษะพ้ืนฐานใน
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล อีกทั้งสร้าง
คุณลักษณะให้เด็กมีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะและ
วัฒนธรรมที่หลากหลายได้ ตามพระราชบัญญัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
ในช่วงปฐมวัยซึ่งถือเป็นระยะที่สำคัญของการวางรากฐานการพัฒนาคน เนื่องจากเป็นช่วงที่สมองเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว จึงมีความเหมาะสมในการพัฒนาทักษะทางสมองอันจะเกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิด      
การกำกับตนเอง อีกทั้งการจัดการศึกษาปฐมวัยจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษาไทย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
            2.2 วัตถุประสงค์ 

        2.1 เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างสมวัยและสมดุล  
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
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        2.2 เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
ระดับปฐมวัย 

        2.3 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย 
  2.3  เป้าหมาย 
          2.3.1 เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมเต็มตามศักยภาพ   
           2.3.2 ครูปฐมวัย ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริม
สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยให้สูงขึ้น   
 2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์  
             2.4.1  ผลผลิต (Output)  
                            (1) ร้อยละ85 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในแต่ละด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี  

      (2) ร้อยละ50 ของครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
เด็กปฐมวัย 

      (3) ร้อยละ 100 สถานศึกษาประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
  2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  
            (1) สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิผล 
            (2) สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ( KPIs)   
      2.5.1  เชิงปริมาณ 

        (1) เด็กปฐมวัยร้อยละ 85 มีพัฒนาการในแต่ละด้าน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย  
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดี  
          (2)  บุคลากรร้อยละ 50  มีความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เด็กปฐมวัย 
          (3) สถานศึกษา จำนวน 243 แห่ง ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
      2.5.2  เชิงคุณภาพ 
         (1) สถานศึกษาในสังกัดจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิผล  
         (2) สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอยู่ใน
ระดับดี ขึ้นไป 
 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          2.6.1 สถานศึกษาในสังกัดจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสมและเกิด 
ประสิทธิผล  
           2.6.2 สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 2.7  ระยะเวลาดำเนินการโครงการ   :  ตุลาคม   2564 – 30  กันยายน  2565 
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 2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ   :   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)   จำนวน 50,000.- บาท   (ขออนุมัตถิั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 

กิจกรรมที่ 1 : ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย - 27,000 3,000 - 30,000 
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ 

- 18,000 2,000 - 20,000 

รวมทั้งสิ้น - 30,000 20,000 - 50,000 
  2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

ระยะเวลาดำเนินการ   
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ตค.-ธค.64) 
ไตรมาสที่ 2 
(มค.-มีค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิย..65) 

ไตรมาสที่ 4 
(กค.-กย.65) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สร้างนวัตกรรมการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้วิถีใหม่ 

- 15,000 15,000 - 30,000 

กิจกรรมที่ 2 : ประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

- - 20,000 - 20,000 

รวมทั้งสิ้น - 15,000 35,000 - 50,000 
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โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้คัดกรองเด็กพิการเรียนร่วม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

                   นางสาวนิศรา  แสงทอง   ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
          นางสาวปัญญาพร  ธิพรพันธ์   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

           1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
                 ยุทธศาสตร์ที่ 4  : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

   เป้าหมาย : สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
             ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างความเป็นธรรม  และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
             การบรรลุเป ้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้
ความสามารถในการคัดกรองนักเรียนพิการ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP) การจัดทำ
แผนและการขอสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
เพื่อเด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  ซึ่งสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึ กษา
ของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมี
คุณภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

             1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
                  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 

               เป้าหมาย : คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ 
ของพหุปัญญาดีขึ้น 
                   การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ : เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภท มีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 
ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบ
ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   แนวทางการพัฒนา     

(1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรอง 
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และการส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ  ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว 
ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรีย์ศิลป์ 
ส่งเสริม สนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาและส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อในการมี    
ส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระบบนานาชาติ 

(2)  สร้างเส้นทางอาชีพ  สภาพแวดล้อมการทำงาน  และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม  
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษ  
ได้สร้างความเข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษในหลากสาขาวิชา  เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีขั ้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพ่ือ        
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ สร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นนำทั่วโลก เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 

   เป้าหมายของแผนย่อย  : ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปัญญา  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิ 
และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

  1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ 
         แผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา 
         เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
         ประเด็นการปฏิรูป : การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ  บุคคลที่มีความสามารถพิเศษและ 

บุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
  1.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       เป้าหมายที่ 1 : ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย  และทักษะ 

และคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
       เป้าหมายที่ 2  : คนทุกช่วงวัยมีทักษะ  ความรู้ความสามารถ  และสมรรถนะตามมาตรฐาน  
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

  1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
        นโยบายที่ 3  ด้านโอกาส 
        แนวทางการดำเนินงาน : ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส  ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา 

ที่มีคุณภาพ  มีทักษะในการดำเนินชีวิต  มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 

             2.1 หลักการและเหตุผล 
   ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปใน  

อนาคต  โดยมีทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนที่สำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ
ให้ไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และที่สำคัญโครงสร้างประชากรกำลังเปลี่ยนไปสู่ สังคมสูงวัย 
อัตราการเจริญพันธุ์ลดลงอย่างต่อเนื่องประชากรกลุ่มวัยต่าง ๆ ปัญหาส่งผลต่อความท้าทายที่จะพัฒนา
บุคลากรในชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ  การยกระดับคุณภาพคนในทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย  
เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเก่งคุณภาพพร้อมที่จะขับเคลื่ อนประเทศชาติไปข้างหน้าอย่างเต็มศักยภาพ      
ซึ่งคนไทยในอนาคตต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีศักยภาพดีรอบด้าน และสุขภาวะดีในทุกช่วงวัย 
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น มีความมัธยัสถ์ อดออม มีวินัย  รักษาศีลธรรม  มีหลักคิดที่
ถูกต้อง  มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  สามารถใช้ภาษาได้ดีมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3  
รวมทั้งอนุรักษ์ภาษาถิ่น  มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  การเป็นคนไทยที่
มีทักษะสูงเป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง เป็นนวัตกร นักคิด นักพัฒนา ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่   
และมีสัมมาอาชีพตามความถนัดของตน การพัฒนาการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และมีใจ       
ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา  มีการออกแบบการเรียนรู้ใหม่  การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การวางพื้นฐานการเรียนรู้  โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
และการสร้างระบบการศึกษา  เพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนา
คนไทยให้เต็มตามศักยภาพ  การสร้างเสริมศักยภาพของผู้มีความสามารถพิเศษ ให้สามารถต่อยอดการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยมีทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 
        ด้วยความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในชาติกลุ่มเด็กที่เกิดความพิการและความต้องการพิเศษ
จำนวนมากขึ้น  กระทรวงศึกษาธิการ  จึงมีการจัดให้มีการคัดกรองเด็กพิเศษโดยใช้บุคลากร ครูประ จำการ
ประสานงานร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษในแต่ละจังหวัด และมีการจัดให้มีพ่ีเลี้ยงเด็กพิการในสถานศึกษาตาม
กรอบอัตรากำลัง ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีความ
จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรกลุ่มดังกล่าว เพื่อสนองต่อการดำเนินงานของรัฐอย่างเร่งด่วน  จึงจำเป็นต้องอบรม
พัฒนาบุคลากรดังกล่าวให้มีความรู้ความสามารถทันการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน 
         2.2 วัตถุประสงค์ 

    2.2.1 เพ่ือพัฒนาครูที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนรวมมีความรู้ความสามารถและทักษะ 
ในการคัดกรองนักเรียนได้ถูกต้อง 
     2.2.2 เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม  
        2.3  เป้าหมาย 
     2.3.1 ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะในการคัดกรองนักเรียนพิการได้ 
     2.3.2 ครูสามารถเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล  (IEP) สำหรับนักเรียนพิการได้ 
        2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์ 
              2.4.1  ผลผลิต (Output) 

   (1) ครูมีความรู้และทักษะในการคัดกรองนักเรียนพิการ 
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   (2) ครูมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล ( IEP) สำหรับนักเรียนพิการได้ 
     2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
    (1) นักเรียนพิการได้รับการคัดกรองด้วยกระบวนการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
    (2) นักเรียนพิการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตรงตามความพิการ 
         2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ   (KPIs) 
      2.5.1  เชิงปริมาณ 
      (1) ร้อยละ 100 มีความรู้ความสามารถและทักษะในการคัดกรองนักเรียนพิการได้ 
      (2) ร้อยละ 100 สามารถเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล ( IEP) สำหรับ
นักเรียนพิการได ้
      2.5.2  เชิงคุณภาพ 
      (1) ครูผู้สอนในโรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้รับการพัฒนา 
                         (2) นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ   
 2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1 นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  2.6.2 ครูมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) สำหรับเด็กพิการที่สอดคล้องกับความ
พิการของนักเรียนพิการ 
 2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ :  กรกฎาคม  2565 - กันยายน  2565 
 2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ : ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
          2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)   จำนวน  40,000  บาท   (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้คัดกรอง
เด็กพิเศษเรียนร่วม 
 - ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู เป็นผู้คัดกรอง 
จำนวน 2 วัน เพ่ือศึกษากรอบงานในหน้าที่ศึกษา
การคัดกรองเด็กพิเศษ 
- สร้างเครื่องมือการนิเทศ แบบบันทึกการนิเทศ 
ติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้เป็นผู้คัดกรอง 

- 
 
 
 

40,000 
 

- 
 
 
 
 

- 40,000 

รวมทั้งสิ้น - 40,000 - - 40,000 
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2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.. -มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาบุคลากรเพื่อ
เป็นผู้คัดกรอง  เด็กพิเศษเรียนร่วม 
- ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูเป็น      
ผู้คัดกรอง จำนวน 2 วัน เพ่ือศึกษา
กรอบงานในหน้าที่ ศึกษาการคัดกรอง
เด็กพิเศษ 
- สร้างเครื่องมือการนิเทศ แบบบันทึก
การนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของ
ครูผู้เป็นผู้คัดกรอง 

- - 40,000 - 
 
 
 

 

40,000 

รวมทั้งสิ้น - - 40,000 - 40,000 
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โครงการประเมินและยกระดับความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
และการประเมินและยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีท่ี 3    
ปีการศึกษา  2564      
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางทองพูล  งามขำ     ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที ่4  ธันวาคม   2560 

             1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
                   ยุทธศาสตร์ที่ 3  : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ : การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
            3.4  การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

                   การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่สามารถสะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของผู้เ รียน ตามกรอบคุณลักษณะที่จำเป็นของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วยความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์       
ซึ ่งความสามารถทั้งสองด้านเป็นความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 และเป็น
ความสามารถพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยเรียนความสามารถด้าน
ภาษาไทยจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ดังนั้น ผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญสำหรับครูผู ้สอนและผู้ปกครองที่จะกำหนดแนวทางในการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นคนดี คนเก่ง           
มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่สมบูรณ์ 
             1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
                   เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 

                เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของ  
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                   การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ  : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบ
การวัดและประเมินผล  มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ หลักสูตรคือมวลประสบการณ์หรือเนื้อหาสาระที่ต้องการ
ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และตรวจสอบสัมฤทธิ์ผลของการจัดการเรียน      
การสอน โดยกระบวนการวัดและประเมินผลเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET/NT/RT) การทดสอบ 
LAS ให้มีผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2564 สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2563 
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           แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษท่ี 21 
           แนวทางการพัฒนา : จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทาง    
การเรียนที่สูงขึ้น  มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนทุกระดับที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศในด้าน
ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จำนวนครูที่ครบชั้น  

               เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
           การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : โครงการประเมินคุณภาพผู ้เร ียน            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) เป็นการทดสอบคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของคนไทยในช่วงวัยเรียน          
ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์  ดังนั้น ผลการทดสอบ NT       
จึงสามารถสะท้อนทักษะและความสามารถของคนไทยในศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าเป็นทักษะการอ่าน ทักษะการคิด
วิเคราะห์  ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงเหตุผล และความสามารถในการสื่อสาร  นอกจากนี้ความสามารถ
ด้านภาษาคำนวณ และความสามารถด้านการคำนวณจึงถือเป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้ สามารถแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีนิสัยใฝ่อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอีกด้วย 

  1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 
        แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

                เรื่องและประเด็นการปฏิรูป :  
           1. การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง  
      2. ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นกลไกสำคัญต่อการบริหาร

และจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ (ร่าง) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 
     3. คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ตามความต้องการผ่านการจัดการศึกษาเพ่ือ

การพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เป็นคนไทยที่มีศักยภาพ 
ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะได้ตามกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ 

     4. การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และสามารถแข่งขันได้ 

      5. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในระดับสูง เพ่ือการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ใน (ร่าง) พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .. 

  1.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       เป้าหมายที่ 1 : ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย  และทักษะและ  

คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
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       เป้าหมายที่ 2 : คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

  1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
        นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
        แนวทางการดำเนินงาน  

(1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ  
โลกศตวรรษท่ี 21  อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี  มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

(2) ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ 
ระดับจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที ่สร้างสมดุลทุกด้าน  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

(3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพในการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 

             2.1 หลักการและเหตุผล 
                  ระบบการศึกษาต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริง แนวคิดเรื่อง "ทักษะ
แห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ที่มุ่งนันทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3Rs 4Cs ซึ่งมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs ได้แก่  การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 
4Cs ได้แก่ การคิดว ิเคราะห์ (Critical Thinking) การสื ่อสาร (Communication) ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) และการร่วมมือ (Collaboration) โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับการศึกษา  ขั้นพื้นฐานจะต้องมี
ทักษะอ่ืนอีกหลายด้าน  เช่น  ทักษะการสื่อสาร  และทักษะการคิดคำนวณ  เป็นต้น เพ่ือให้อยู่ในโลกแห่งการ
แข่งขันได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
 กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบายและจุดเน้น เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 
วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  และนโยบายของรัฐบาล  เรื ่องการเตรียมคนใน
ศตวรรษท่ี 21  ในระดับประถมศึกษา   มุ่งคำนึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ถือเป็นความสามารถพ้ืนฐานที่สำคัญสำหรับผู้เรียนใน
การเรียนรู ้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตร และการดำเนินชีวิตประจำวันของผู ้เรียน ดังนั้น 
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงให้ความสำคัญกับความสามารถด้าน
การอ่าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ ในปัจจุบันท่านเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.อัมพร พินะสา) ได้มอบนโยบายสำคัญให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษามุ่งเน้นพัฒนาให้ผู ้เรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
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"อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น" พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  รวมถึงการคิด
วิเคราะห์  เพื่อให้แก้ปัญหาได้ 
 ดังนั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงจัดทำโครงการประเมินและยกระดับ
ความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินและยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้าน
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
         2.2 วัตถุประสงค์ 

    2.2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในการประเมินความสามารถด้าน  
การอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และทั้งในเรื่องการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง 

    2.2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทราบถึงความสามารถในการอ่านออกเสียง 
และอ่านรู้เรื่องของตนเองรวมทั้งครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีข้อมูลจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนา
เกี่ยวกับความสมารถในการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องของผู้เรียนแต่ละคน 

   2.2.3  เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

   2.2.4  เพ่ือให้ครูผู้สอน ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ มีสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถด้านการอ่าน 
และด้านคณิตศาสตร์ ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียน 
        2.3  เป้าหมาย 
     (1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 3,240 คน 

    (2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 3,637 คน 
        2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์ 
              2.4.1 ผลผลิต (Output) 
          (1) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  240  โรง  162  สนามสอบ  จำนวนนักเรียน 
3,240 คน  ได้รับการประเมินความสามารถด้านการอ่านพร้อมกันทั้งจังหวัดในวันที่  25  กุมภาพันธ์  2565   
          (2) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงในสังกัดจำนวน  243  โรง  จำนวน 3,637 คน 129 
สนามสอบ ได้รับการประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์ทุกคนพร้อมกันใน
วันที่ 18 มีนาคม 2564    
       2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                       (1) ผู้เรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1  ระดับสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร  มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2563 และ
เป็นข้อมูลสำคัญที่จะสะท้อนคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
              (2) ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
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มุกดาหาร  มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  เพ่ิมขึ้น  ร้อยละ 3  เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2563 และ
เป็นข้อมูลสำคัญท่ีจะสะท้อนคุณภาพผู้เรียนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
         2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ   (KPIs) 
      2.5.1  เชิงปริมาณ 

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

         (2) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 243 โรง 129 สนามสอบ  จำนวนนักเรียน  
3,637 คน 
      2.5.2  เชิงคุณภาพ 

          (1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการประเมินคุณภาพด้วย
เครื่องมือมาตรฐาน และได้ข้อมูลเป็นรายบุคคล รายโรงเรียน  

        (2) ครูผ ู ้สอนในระดับชั ้นที ่ส ูงขึ ้น  มีข ้อมูลจุดแข็งและจุดที ่ต ้องพัฒนาเกี ่ยวกับ
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน 

         (3) สถานศึกษาและเขตพื้นการศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่จะนำไปใช้ในการวางแผน
นิเทศติดตาม และการพัฒนากระบวนการเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษารู้ต่อไป 
 2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  (1)  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเฉลี่ยความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2563 

      (2)  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2563 
                  (3)  ผู ้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทราบถึงความสามารถในการอ่านออกเสียงและ      
อ่านรู้เรื่องของตนเอง  รวมทั้งครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีข้อมูลจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนา
เกี่ยวกับความสามารถในการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องของผู้เรียนแต่ละคน 
       (4)  ครูผู้สอน ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์  มีสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถด้านการอ่านและ
ด้านคณิตศาสตร์ของผู้เรียน เป็นรายบุคคล นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน 
       (5)  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้ข้อมูลผลการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
และได้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายบุคคล รายโรงเรียน และภาพรวมของเขตพ้ืนที่ไปใช้ในการนิเทศติดตาม วางแผนใน
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ต่อไป 
 2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ :  มกราคม  2565  -  มิถุนายน  2565 
 2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ : โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
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 2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)   จำนวน  90,000  บาท  (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1: สำรวจจำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่
เข้าสอบ 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบ
ระดับศูนย์สอบระดับสนามสอบ คณะกรรมการตรวจ
และประมวลผลสอบ 

- 36,000 - - 36,000 

กิจกรรมที่ 3 คณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ 
ตรวจข้อสอบ  

- 36,000 - - 36,000 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการบันทึก
คะแนน   

- 7,200 - - 7,200 

กิจกรรมที่ 5 ศูนย์สอบประชุมวิเคราะห์ผลการประเมิน - 7,200 - - 7,200 
กิจกรรมที่ 6 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนำผล
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   

- 3,600 - - 3,600 

รวมทั้งสิ้น - 90,000 - - 90,000 
 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 

รวม 
ไตรมาส

ท่ี 1 
(ต.ค.-
ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย. -มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

กิจกรรมที่ 1: สำรวจจำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียนที่
เข้าสอบ 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบระดับ
ศูนย ์สอบระด ับสนามสอบคณะกรรมการตรวจและ
ประมวลผลสอบ 

- 36,000 - - 36,000 

ก ิจกรรมท ี ่  3 : คณะกรรมการดำเน ินการจ ัดสอบ 
ตรวจข้อสอบ  

- 36,000 - - - 

กิจกรรมที ่ 4 : ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการบันทึก
คะแนน   

- 7,200 - - - 

กิจกรรมที่ 5 : ศูนย์สอบประชุมวิเคราะห์ผลการประเมิน - - 7,200 - - 
กิจกรรมที่ 6: ประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการนำผล
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   

- - 3,600 - - 

รวมทั้งสิ้น - 79,200 10,800 - 90,000 
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โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวอรพร  คนสนิท     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

             1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
                    ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21 
               การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  :  พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นใน 

ศตวรรษที่ 21  สามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
             1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
                  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 

                เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลก 
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ : ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมทั้งนักเรียนในสังกัดมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 

         แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

          แนวทางการพัฒนา : เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
        เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
        การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี  สามารถบูรณาการจัดการเรียนการสอนในชั ้นเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา  (STEM  
Education)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตรงตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 
         แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
         เรื ่องและประเด็นการปฏิร ูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื ่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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       ประเด็นการปฏิรูป : การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2560 – 2579 
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
         เป้าหมาย : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 
        นโยบายที่ 3   ด้านคุณภาพ 
         แนวทางการดำเนินการ   : 

(1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ 
โลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี  มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

(2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที ่ได้ดี  มีความรู ้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 

   2.1  หลักการและเหตุผล 
          ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายใน 

การยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในประชาคม
อาเซียน มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนายกระดับความสามารถทาง
วิชาคณิตศาสตร์  โดยมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญในการพัฒนาคุณภาพตามแผนยุทธศาสตร์  

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว
เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์สามารถจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  
เพื่อส่งผลให้คุณภาพทางการศึกษามีประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น จึงได้จัดทำ
โครงการพัฒนาครูผู ้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้ครูผู ้สอนวิชาคณิตศาสตร์มีความสามารถและเทคนิคที่
หลากหลายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ได้ 

 2.2  วัตถุประสงค์ 
                   2.2.1 เพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ให้สามารถใช้วิชาคณิตศาสตร์ในการจัดการ
ห้องเรียนได้อย่างมั่นใจ โดยใช้กิจกรรมและสื่อการสอนต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
                    2.2.2 เพื่อให้ครูผู ้สอนวิชาคณิตศาสตร์ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นแบบอย่างได้ 
                    2.2.3  เพ่ือนิเทศ กำกับและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ของครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ  

 2.3  เป้าหมาย 
       2.3.1 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน  50  คน 
       2.3.2 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์  ไปใช้เชื่อมโยง 



 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                 หน้า 98 
 

หรือแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง 
       2.3.3 ผู้เรียนเกิดการพัฒนากระบวนการและมีผลผลิตและนวัตกรรมใหม่ 

          2.4  ผลผลติ  และผลลัพธ์ 
      2.4.1 ผลผลิต (Output)  

    (1) ร้อยละ 85 ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
    (2) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เข้าใจกระบวนการนิเทศโดยใช้รูปแบบ 

การนิเทศทักษะการโค้ชและพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) 
    (3) ร้อยละ 75 ของนักเรียนผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน 

   2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  
            (1)  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ 
กิจกรรมและสื่อการสอนต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
                (2)  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เข้าใจกระบวนการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศทักษะ
การโค้ชและพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) 
            (3)  นักเรียนสามารถสื่อสารวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบริบทของ
สถานศึกษาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
              (4)  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนละ 1 คน  มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
      2.5.1 เชิงปริมาณ  
                           (1) ร้อยละ 85 ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์สามารถจัดการเรยีนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ 
                 (2) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เข้าใจกระบวนการนิเทศโดยใช้รูปแบบ
การนิเทศทักษะการโค้ชและพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) 

                 (3) ร้อยละ 75 ของนักเรียนผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
        2.5.2  เชิงคุณภาพ  
                              โรงเรียน อย่างน้อยร้อยละ 80 บรรลุเป้าหมายในโครงการและตัวชี้วัดผลลัพธ์ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
 2.6  ผลที่คาดว่าจะเกิด  
          2.6.1 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโดยมีการ
พัฒนาเทคนิคการสอน สื่อและอุปกรณ์การสอนได้เหมาะสม 
         2.6.2 การนิเทศ  กำกับและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์
ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนระดับชาติ (O-Net) เพ่ิมขึ้น 
      2.6.3 ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างได้ 
  2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  :  ตุลาคม  2564 - กันยายน  2565 
  2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ  :  ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร    

https://siamchamnankit.co.th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87-coaching-and-mentoring-5021680e540e
https://siamchamnankit.co.th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87-coaching-and-mentoring-5021680e540e
https://siamchamnankit.co.th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87-coaching-and-mentoring-5021680e540e
https://siamchamnankit.co.th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87-coaching-and-mentoring-5021680e540e
https://siamchamnankit.co.th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87-coaching-and-mentoring-5021680e540e
https://siamchamnankit.co.th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87-coaching-and-mentoring-5021680e540e
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 2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)   จำนวน  60,000  บาท  (ขออนุมัตถิั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 

ก ิจกรรมท ี ่  1 : ประช ุมคณะทำงานวาง
แผนการดำเนินงานโครงการ 

1,500 3,600 - - 5,100 

ก ิ จกรรมท ี ่  2 : อบรมขยายผลคร ู ว ิ ชา
คณิตศาสตร์ 

16,400 18,800 4,000 - 39,200 

กิจกรรมที ่ 3 : การติดตามผล(follow on) 
ครูผู ้สอนที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการการ
พัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 

- 5,000 - - 5,000 

กิจกรรมที่ 4 : นิเทศ ติดตาม กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของครูผู้สอนที่
ผ่านการพัฒนาตามโครงการ 

- 5,000 - - 5,000 

กิจกรรมที่ 5 : การคัดเลือก Best Practice 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ที่เป็นแบบอย่างได ้

- 5,700 - - 5,700 

กิจกรรมที่ 6 : สรุปผลการดำเนินงาน - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 17,900 38,100 4,000 - 60,000 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทำงานวางแผนการ
ดำเนินงานโครงการ 

5,100 - - - 5,100 

กิจกรรมที่ 2 : อบรมขยายผลครูวิชาคณิตศาสตร ์ - 39,200 - - 39,200 
กิจกรรมที่ 3 : การติดตามผล ( follow on) ครูผู้สอน
ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ 

- 5,000 - - 5,000 

กิจกรรมที่ 4 : นิเทศ ติดตาม กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของครูผู้สอนที่ผ่านการ
พัฒนาตามโครงการ 

- - 5,000 - 5,000 

กิจกรรมที่ 5 : การคัดเลือก Best  Practice ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นแบบอย่างได้ 

- - - 5,700 5,700 

กิจกรรมที ่6: สรุปผลการดำเนินงาน - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 5,100 54,200 5,000 5,700 60,000 
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โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวนริศรา   แสงทอง     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

  1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
         ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

               ประเด็นยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
     การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ :  พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษาและ 

พลศึกษา เพื่อมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจแข็งแรง อันเป็นพื ้นฐานสำคัญในการเรียนรู้       
พร้อมทั้งมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้เท่าทันและสามารถเอาตัวรอดจากภัยอันตรายรอบตัวได้  
              1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
                   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

    เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  : 
    เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มีทักษะที่จำเป็นของโลก 

ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมีนิสัย     
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
           การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ครูผู ้สอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษารวมทั้ง
นักเรียนในสังกัดมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
           แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
           แนวทางการพัฒนา : เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
           เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตขึ้น 

       การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ 
เรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 1.3  แผนปฏิรูปประเทศ  
                     แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
                     เป้าหมายรวม  :  ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
                       เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง   
ในศตวรรษท่ี 21 
            ประเด็นการปฏิรูป :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
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 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2560-2579 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
           เป้าหมาย : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
          นโยบายท่ี 3   ด้านคุณภาพ 
          แนวทางดำเนินการ  :  

   (1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้   มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น  
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นในการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
    (2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 

  2.1  หลักการและเหตุผล 
       แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีเป้าหมาย 

ระดับประเด็น คือ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกายสติปัญญา
และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
พร้อมทั้งนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือ
กระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับ
การปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลาง สภาพแวดล้อมทางสังคม และหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที ่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลักและพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
สมรรถนะที่ต้องการดังนั้น จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เพ่ือ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจแข็งแรง อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ พร้อมทั้งมีทักษะใน
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้เท่าทันและสามารถเอาตัวรอดจากภัยอันตรายรอบตัวได้  

2.2  วัตถุประสงค์ 
       2.2.1 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
       2.2.2 เพ่ือให้คำปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือในการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
2.3  เป้าหมาย 
       2.3.1 ครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
       2.3.2 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษาไปใช้     

เชื่อมโยงหรือไปใช้ในชีวิตจริง 
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2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์ 
2.4.1 ผลผลิต (Output) 

              (1) ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียน 
การสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

              (2) ครูมีความรู้ และสามารถดูแล ให้คำแนะนำสำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้ 
2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  
         (1) นักเรียนมีทักษะแก้ไขปัญหาและสามารถปฏิเสธจากสภาวะความเสี่ยงต่างๆได้  

              (2) นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีทักษะด้านกีฬามากขึ้น  
 2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
    2.5.1  เชิงปริมาณ 

          (1) ครู ร้อยละ 85 ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

          (2) ครูผู้ผ่านการอบรม ร้อยละ 80 มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาและ 
พลศึกษาท่ีเป็นแบบอย่างได้ 
     2.5.2  เชิงคุณภาพ 
        (1)  โรงเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 บรรลุเป้าหมายในโคงการและตัวชี้วัดผลลัพธ์ทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
 2.6  ผลที่คาดว่าจะเกิด  

       2.6.1 ครูได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
       2.6.2 ครูได้รับคำปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือในการจัดการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  
       2.6.3  นักเรียนสามารถเอาทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้เท่าทันและสามารถ 

เอาตัวรอดจากภัยอันตรายรอบตัว 
 2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  :  ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 
 2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ : โรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

มุกดาหาร 
 2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)  จำนวน 20,000.-  บาท   (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมวางแผนการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

- 2,700 - - 2,700 

กิจกรรมที่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาสมรรถนะครูผู ้สอนสุขศึกษาและ    
พลศึกษา 

- 17,300 - - 17,300 

รวมทั้งสิ้น - 20,000 - - 20,000 
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 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมวางแผน - 2,700 - - 2,700 
ก ิ จ ก ร รมท ี ่  2 : อบรม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ 

- - 16,400 - 16,400 

รวมทั้งสิ้น - 2,700 16,400 - 20,000 
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โครงการคลังส่ือการเรียนรู้ออนไลน์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายถาวร  บัณฑิตเสน     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

                    นายอดิศร   ก้อนคำ   ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
          นางพิมพ์สุภางค์   นามบุตร   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

             1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
                  ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4  :  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
                   เป้าหมาย : สร้างความเป็นธรรม  และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
                   ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข  และการศึกษา  
โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
                   การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร  ให้ความสำคัญกับการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ของผู้เรียน ในทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดฯทุกแห่งให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน  โดยการเพิ ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  แบบบูรณาการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย  
ด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกรูปแบบและช่องทางการ
เรียนรู้เพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพเอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  มีความหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
                   เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
                   เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  เพิ่มขึ้นมีทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้ได้รับการพัฒนา
ทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่งมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาฯที่มีคุณภาพตามาตรฐาน
การศึกษาของชาติมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  สามารถในการแก้ปัญหา  
ปรับตัว  สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีนิสัย
ใฝ่เรียรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  และพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้  และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
ตลอดจนมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเปลี่ยนบทบาท “ครู”  ให้เป็นครูยุคใหม่ 
 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
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 แนวทางการพัฒนา  :  ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 
 เป้าหมายของแผนย่อย  : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง  และมีคุณภาพ  ด้วยการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้าน
ศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการ ตามมาตรฐานทุกช่วงวัยให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
โดยการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้  การใช้รูปแบบดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การวัดและประเมินผล 
เช่น การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Literacy)  
ส่งเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computing  Science/Coding) พัฒนาศักยภาพการเรียนรู ้และ
ลักษณะนิสัย  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  พัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์  ยกระดับผลการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติที ่สอดคล้องกับบริบทพื้นที ่  ส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบหรือเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนที ่หลากหลาย  ให้เอื ้อต่อการเรียนรู ้ต ลอดชีวิต  
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ  ที่ 21  เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 
                  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
                   เรื ่องและประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วย
ระบบดิจิทัล  ( Digitalization for Educational  and  Learning  Reform)  
                   ประเด็นการปฏิรูป  :  การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แห่งชาติ ( Digital  Learning Reform : National Digital Learning  Platform (NDLP)) 
 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 - 2579 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
                    เป้าหมาย : การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
 1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565   
 นโยบายที่ 3  :  ด้านคุณภาพ 
 แนวทางการดำเนินการ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
            2.1  หลักการและเหตุผล 
 สื ่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้  เป็นสิ ่งที ่สำคัญมากต่อกระบวนการเร ียนการสอน 
นอกเหนือจากครูผู้สอน  และเทคนิควิธีการต่างๆ บทบาทของสื่อการเรียนการสอน ก็คือ เป็นตัวกลางหรือ
พาหนะหรือเครื่องมือข้อมูลความรู้โดยสิ่งบอกกล่าวของผู้ส่งสารหรือผู้สอนไปสู่ผู้รับสานหรือผู้เรียน เพื่อทำให้
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การเรียนรู้หรือการเรียนการสอนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี  การเรียนการสอน
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีด้านต่างๆ  ปัจจุบันสื่อมีหลายรูปแบบ 
ให้ผู้สอนได้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของสื่อแต่ละประเภทที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะตัว
ของมันเอง สื่อการเรียนการสอนที่ถือว่าทันสมัยมากในปัจจุบัน ก็คือสื่อประเภทซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และสื่อ
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการทำการในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนสามารถนำเอาความรู้ความสามารถมาจาก
สืบค้น เสาะแสวงหา อบรมสัมมา มาประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอนต่อยอดในลักษณะเชิงวิจัย
เพื ่อให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพของผู ้เรียนสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู ้โดยใช้ สื ่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้สื ่อ นวัตกรรม  เพื ่อพัฒนาครูผู ้สอนในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและแอปพลิเคชัน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “ ปิ่นโตออนไลน์ Pinto Online ”และคลังสื่อ
โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอน DLTV สำหรับการจัดการเรียนรู้ ทำให้เกิดการเรียนในรูปแบบการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียน ทำให้ครูสามารถติดตาม ความก้าวหน้า
ของนักเรียนได้ทันท่วงที และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและโลกอนาคตต่อไป 

2.2  วัตถุประสงค์ 
                  2.2.1 เพื่อครูผู้สอนสามารถนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “ ปิ่นโตออนไลน์ Pinto Online”และ
คลังสื่อโรงเรียนขนาดเลก็ ที่จัดการเรียนการสอน DLTV ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
  2.2.2 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้“ปิ่นโตออนไลน์ Pinto Online ” 
          2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1 ครูผู ้สอนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “ปิ่นโตออนไลน์ Pinto Online”และคลังสื่อ
โรงเรียนขนาดเล็ก  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  2.3.2 นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านคลังสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “ปิ่นโตออนไลน์  Pinto  Online” 
 2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์ 
    2.4.1  ผลผลิต  (Output) 
          (1)  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับการ
พัฒนาให้คุณภาพและมีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา 
           (2) เพื่อครูผู ้สอนสามารถนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “ ปิ่นโตออนไลน์ Pinto 
Online ” และคลังสื่อโรงเรียนขนาดเล็ก ที่จัดการเรียนการสอน DLTV ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างเหมาะสม 
           (3)  นักเรียนได้เรียนรู้ ผ่านคลังสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  “ ปิ่นโตออนไลน์ 
Pinto Online ” และคลังสื่อโรงเรียนขนาดเล็ก ที่จัดการเรียนการสอน DLTV ในการเรียนการสอน และ
พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและโลกอนาคตต่อไป  
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    2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  
             (1)  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีศักยภาพ
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
              (2)  ครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีความรู้ทักษะ 
และประสบการณ์ ในการจัดการเรียนรู ้โดยใช้สื ่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการศึกษา  
             (3)  นักเรียนได้เรียนรู้ ผ่านคลังสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “ ปิ่นโตออนไลน์ 
Pinto Online ” และคลังสื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอน DLTV ในการเรียนการสอน และพัฒนา
ทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันและโลกอนาคตต่อไป  
                                  (4) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to 
target gap)**  

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ   (KPIs) 
      2.5.1  เชิงปริมาณ 
               (1) นักเรียนในโรงเรียน  ได้เรียนรู้ผ่านคลังสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “ปิ่นโตออนไลน์  

Pinto Online” และใช้ DLTV เป็นสื่อประกอบการค้นหาความรู้อย่างหลากหลายตามความสนใจ 
      (2) ครูในสังกัดตระหนักถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยในยุคดิจิทัลให้ 

สอดคล้องต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที ่21 
     (3) โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่ใช้เทคโนโลยี  เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลและการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
      2.5.2  เชิงคุณภาพ 

               (1)  โรงเรียนมีคุณภาพ มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และให้บริการ 
ทางวิชาการ 
       (2) ครูผู้สอน มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
       (3)  นักเรียนได้รับพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง 
              (4)  เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (Network) ระหว่าง ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน 
และนักเรียน 

2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         2.6.1 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับการพัฒนา
ทักษะการใช้เทคโนโลยีทิจิทัลและแอพพลิเคชั่น และมีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมข้ัน 
        2.6.2 เกิดความร่วมมือทางวิชาการอย่างยั่งยืนในเครือข่าย (Network) ระหว่างศึกษานิเทศก์ 
ครูผู้สอน และนักเรียน 
        2.6.3 ครูผู ้สอนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มากขึ้น มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด  
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        2.6.4 โรงเรียนในสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
        2.6.5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สื่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
  2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  :   ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน  2565 

  2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ  :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
  2.9 งบประมาณ   (งบดำเนินงาน)   จำนวน  90,000.- บาท   (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที ่ 1 : พัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ “ ปิ่นโตออนไลน์ Pinto Online ” 

- 67,500 2,700 - 70,200 

กิจกรรมที่ 2  : คลังสื ่อโรงเรียนขนาดเล็กที่
จัดการเรียนการสอน DLTV 

- 19,800 - - 19,800 

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การใช้สื่อ 

- - - - - 

รวมทั้งสิ้น - 87,300 2,700 - 90,000 
 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย..-มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 
กิจกรรมที ่ 1 : พัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ “ ปิ่นโตออนไลน์ 
Pinto Online ” 

- 70,200 - - 70,200 

กิจกรรมที ่ 2 : คลังสื ่อโรงเรียน
ขนาดเล็ก ที่จัดการเรียนการสอน 
DLTV 

- - 19,800 - 19,800 

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการใช้สื่อ 

- - - - - 

รวมทั้งสิ้น - 70,200 19,800 - 90,000 
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โครงการเฝ้าระวังป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางพรวีนัส   ทองสิน     ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

             1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     เป้าหมาย :  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณธรรม  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
               ประเด็นยุทธศาสตร์  : การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี   

                   การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียนมีความ
ตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อ 
การแพร่ระบาดของโรค  และสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
              1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
                    เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 

                เป้าหมาย :  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึนและมีความเป็นอยู่ดีเพ่ิมข้ึน 
                   การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ : บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียน มีความ
ตระหนัก ความรู้ ความเข้าเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง  ป้องกันการติดเชื้อ 
การแพร่ระบาดของโรค และสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

           แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และ 
โรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

           แนวทางการพัฒนา : เผยแพร่ความรู้สุขภาพและสร้างความตระหนักของประชาชน   
เรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

           เป้าหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ  เรื่องโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจาก  
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมากข้ึน 
                   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียน     
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) สามารถป้องกันลดการติดเชื้อ   
ลดการแพร่ระบาดของโรคได้  

  1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ 
       แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
          เป้าหมายรวม : มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
           เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ  

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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           เป้าหมายรวม : สถานศึกษาระดับต่าง ๆ มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ  
และสวัสดิการอย่างเหมาะสม  

           กิจกรรม : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบการ  
คุ้มครองผู้เรียนในสถานศึกษา 

  1.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
                 เป้าหมาย : คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรปูแบบใหม่ 
  1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           นโยบายท่ี 3  ด้านความปลอดภัย 
           แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 

            2.1  หลักการและเหตุผล 
              จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ในประเทศไทยได้ 

ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกไปในวงกว้าง กระจายไปในหลายพื้นที่การตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติด
เชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการ
เดินทางของบุคคลจากพ้ืนที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการ
ของโรคเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะเป็นกลุ่มก้อน ผู้ติดเชื้อโรคบางส่วนปกปิดข้อมูลการเดินทาง 
ทำให้ขั้นตอนการสอบสวนโรคเกิดความล่าช้า และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องจนส่งผลให้เกิด
การระบาดขยายเป็นวงกว้าง รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19)  จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ให้กับประชาชนทั้งประเทศ  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และจังหวัด 
จึงได้ขยายผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ก้าวต่อไปใน
ภาวะฉุกเฉินนี้  

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีความห่วงใย บุคลากรทางการศึกษา  
ครูและนักเรียนในสังกัดทุกคน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น   
              2.2 วัตถุประสงค์ 

         2.2.1 เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียนมีความรู้ในการดูแลตนเองและสามารถ  
ป้องกันตนเองจากโรค 

         2.2.2 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันโรค สามารถลดการเกิดและการระบาดของโรค  
         2.2.3 เพ่ือช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ ครู บุคลากรทางการศึกษา และ 

นักเรียนที่ติดเชื้อ     
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         2.2.4 เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ติดเชื้อและรักษาหายจากโรคและสามารถดำเนินชีวิต  
อย่างปกติสุข   ตามแนวชีวิตวิถีใหม่(New  Normal) 
  2.3  เป้าหมาย 

บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียน  มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันการติดเชื้อ การแพร่ระบาดของโรค และสามารถ
ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
 2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์  
             2.4.1  ผลผลิต (Output)  

          บุคลากรทางการศึกษา ครู และนักเรียนที่ติดเชื้อได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นทันที 
  2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  

                             บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจในโรคสามารถป้องกัน   
ลดการติดเชื้อ ลดการระบาดของโรคได้  
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ( KPIs)   
      2.5.1  เชิงปริมาณ 

        (1) ร้อยละ100 ของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นทันที 
        (2) ร้อยละ 95 ของผู้ที่ติดเชื้อและรักษาหาย  สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข 

ตามแนววิถีชีวิตใหม่ได้ 
      2.5.2  เชิงคุณภาพ 
         บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียน มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันการติดเชื้อ การแพร่ระบาดของโรค และสามารถ
ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
   ผลที่คาดว่าจะเกิด  

2.6.1 บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียนมีความรู้ สามารถป้องกันการเกิด ลดการ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ( COVID-19)  
                       2.6.2 บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น   

2.6.3 บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียนที่ติดเชื้อและรักษาหาย มีขวัญ กำลังใจ  
สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขตามแนวชีวิตวิถีใหม่(New Normal) 
 2.7 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  :  ตุลาคม 2564 - กันยายน  2565  
              2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ  :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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 2.9 งบประมาณ (งบดำเนินงาน)   จำนวน  50,000.-  บาท  (ขออนุมัตถิั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
จกรรมที ่ 1 : สร้างความตระหนักให้ความรู ้แก่
บุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียนในการเฝ้า
ระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

- - - - - 

กิจกรรมที่ 2 : ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
หากลุ่มเสี่ยงและสาเหตุของการติดเชื้อ 

- - 
 

- - - 

กิจกรรมที่ 3 : ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ติดเชื้อ     
รายละ 2,000.- พร้อมอุปกรณ์ในการดูแลตนเอง 

- 40,000 10,000 - 50,000 

กิจกรรมที่ 4 : รายงานการพบผู้ติดเชื้อ และสรุป
จำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ 

- - - - - 

รวมทั้งสิ้น - 40,000 10,000 - 50,000 
 
 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

ระยะเวลาดำเนินการ   
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ตค.-ธค.64) 
ไตรมาสที่ 2 
(มค.-มีค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิย..65) 

ไตรมาสที่ 4 
(กค.-กย.65) 

กิจกรรมที่ 1 : สร้างความตระหนักให้
ความรู ้ แก่บุคลากรทางการศึกษา ครู
และนักเรียนในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

- - - - - 

กิจกรรมที่ 2 : ประสานงานหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้อง เพื่อหากลุ่มเสี่ยงและสาเหตุ
ของการติดเชื้อ 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 3 : ให้ความช่วยเหลือ            
ผู้ติดเชื้อในเบื้องต้น 

50,000 50,000 

กิจกรรมที่ 4 : รายงานการพบผู้ติดเชื้อ 
และสรุปจำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ 

- - - - - 

รวมทั้งสิ้น 50,000 50,000 
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โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                             กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
          นางสาวกิ่งแก้ว   ภูทองเงิน     ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  

                   นางสาวนิศรา  แสงทอง   ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

             1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
                ประเด็นยุทธศาสตร์  : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
               การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  : ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

มุกดาหาร  มีการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 และเป็นครูยุคใหม่ 
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี พร้อมทั้งสร้างระบบการศึกษาท่ีเป็นเลิศทางวิชาการระดับชาติ 
              1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
                   เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 

                เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น  มีทักษะที่จำเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21  สามารถในการแก้ปัญหา  ปรับตัว  สื ่อสาร  และทำงานร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

                    การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ  :  ส่งเสริมและพัฒนาครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีความรู้ความเข้าใจ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดมุกดาหาร 
                   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21     
          แนวทางการพัฒนา  :  เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู ” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
 เป้าหมายของแผนย่อย  : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : พัฒนาสมรรถนะครูให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  
พร้อมเรียนรู้และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 
         แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
          เรื่องและประเด็นการปฏิรูป :  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 
          ประเด็นการปฏิรูป :  การปรับหลักสูตร  พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน  และการประเมิน  
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  เป็นหลักสูตรสมรรถนะ 
           1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2560 – 2579 
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
         เป้าหมาย : ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
    นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ   
        แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
บุคลากรในชาติ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบการยกระดับคุณภาพคนในทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย  
เพ่ือให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเก่ง คุณภาพพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติไปข้างหน้า 

  

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 

            2.1 หลักการและเหตุผล 
                  ยุทธศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต  
โดยมีทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนที่สำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติให้ไปสู่
เป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและที่สำคัญโครงสร้างประชากรกำลังเปลี่ยนไปสู่สังคมสูงวัย อัตราการ
เจริญพันธุ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ประขากรกลุ่มวัยต่าง ๆ ปัญหาส่งผลต่อความท้าทายที่จะพัฒนาบุคลากรในชาติ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบการยกระดับคุณภาพคนในทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย  เพื ่อเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเก่งคุณภาพพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติไปข้างหน้าอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งคนไทยใน
อนาคตต้องมีความพร้อมทั้งกายใจ  สติปัญญา  มีศักยภาพดีรอบด้าน  และมีสุขภาวะดีในทุกช่วงวัย  มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื ่น มีความัธยัสถ์ อดออม มีวินัย รักษาศีลธรรม มีหลักคิดที่ถูกต้อง          
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ภาษาได้ดี มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  และภาษาที่ 3 รวมทั้ง
อนุรักษ์ภาษาถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะ
สูงเป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง เป็นนวัตกร นักคิด นักพัฒนา ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่  และมี
สัมมนาอาชีพตามความถนัดของตน  การพัฒนาการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา  มีการออกแบบการเรียนรู้ใหม่การเปลี่ยนเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพื้นฐานการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มและการสร้าง
ระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนไทย 
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 จังหวัดมุกดาหาร  ถูกกำหนดให้เป็นจังหวัดพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน  มุ่งหวังให้สามารถต่อยอด
การประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง  โดยมีทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วย
ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในจังหวัดมุกดาหารในเขตอำเภอเมือง อำเภอหว้านใหญ่  และอำเภอดอนตาล  
ที่มีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน และมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทางธรรมชาติจำนวนมาก   
            2.2 วัตถุประสงค์ 

       เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร  อำเภอหว้านใหญ่  
และอำเภอดอนตาล ให้เข้าใจ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัด
มุกดาหาร               
 2.3  เป้าหมาย 
          ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร  อำเภอหว้านใหญ่  และอำเภอ
ดอนตาล   จำนวน  100  คน 
 2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์ 

  2.4.1  ผลผลิต (Output) 
       ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงตาม 

แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดมุกดาหาร 
          2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 

          ครู  ผู้บริหาร  ผู้เรียน และบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร  มีความเข้าใจ เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง ตามแผนพัฒนาประเทศเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ
สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ   (KPIs) 
  2.5.1  เชิงปริมาณ 
           ร้อยละ 100 ของครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
  2.5.2  เชิงคุณภาพ 

          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีบุคลาการที่รู้เท่าทันการ 
เปลี่ยนแปลงด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  จำนวน  100 คน  
    2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
           ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สามารถต่อยอด
การประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยมีทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 
    2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ :  มกราคม - มีนาคม  2565 
    2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ  :   ห้องประชุมคุรุมุกดา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                       ประถมศึกษามุกดาหาร     
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2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)   จำนวน  40,000  บาท   (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลกั 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1  : ประชุมวางแผนการอบรม - 1,800 - - 1,800 
กิจกรรมที่ 2 : จัดอบรมพัฒนาบุคลากร
เขตเศรษฐกิจพิศษ 

14,400 18,000 1,800 4,000 38,200 

รวมทั้งสิ้น 14,400 19,800 1,800 4,000 40,000 

 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.. -มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุม
วางแผนการอบรม 

- 1,800 - - 1,800 

กิจกรรมที่ 2 : จัดอบรม
พัฒนาบุคลากรเขตเศรษฐกิจ
พิศษ 

- 38,200 - - 38,200 

รวมทั้งสิ้น - 40,000 - - 40,000 
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2.  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
     งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จำนวน  1,866,000  บาท 
     กลยุทธ์ที่ 2    การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 

ที ่ โครงการ 

ความสอดคล้องและเชือ่มโยงกับนโยบายสำคัญ 
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1 พัฒนาอาคารสถานท่ีและภมูิทัศนส์ำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 6 การบริการ ปชช.และ
ประสิทธิภาพภาครัฐ กศ. 6 6 4 2 80,000 กลุ่มอำนวยการ 

2 ส่งเสริมงานพระราชพิธี  งานรัฐพิธี  งานพิธี  และกิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย 3 ปรับเปลี่ยนค่านิยม กศ. 6 6 3 2 15,500 กลุ่มอำนวยการ 
3 ผลิตและจัดทำสื่อประชาสมัพันธ์เผยแพร่ประสิทธิภาพภาครัฐและการบริการประชาชน 6 การบริการ ปชช.และ

ประสิทธิภาพภาครัฐ กศ. 6 6 4 2 20,000 กลุ่มอำนวยการ 

4 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  การ
ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0  (PMQA) 

6 การบริการ ปชช.และ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

กศ. 6 6 4 2 30,000 กลุ่มอำนวยการ 

5 อบรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระเบียบกระทรวงการคลัง  การเบิกจ่าย  การกำกับ
ติดตามและการปฏิบัติตาม พร.บ.การจัดซื้อจดัจ้าง  และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 
2560  ให้กับหน่วยงาน  โรงเรียนและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

3 การบริการ ปชช.และ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

กศ. 6 6 4 2 250,000 กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

6 พัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษาสจุริต   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 3 2 100,000 กลุ่มอำนวยการ 
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ที ่ โครงการ 

ความสอดคล้องและเชือ่มโยงกับนโยบายสำคัญ 
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7 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษา  และ
การตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

6 การบริการ ปชช.และ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

กศ. 6 6 4 2 30,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

8 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดตั้ง จัดสรร และติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ. 2565 

6 การบริการ ปชช.และ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

กศ. 6 6 4 2 55,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

9 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

6 การบริการ ปชช.และ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

กศ. 6 6 4 2 389,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

10 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 3 1 160,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

11 การสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างช่ัวคราวสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 4 3 1 150,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

12 จัดทำข้อมูลวางแผนอตัรากำลังเพือ่รองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาค
เพื่อการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

13 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 3 4 3 1 40,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
14 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 3 1 30,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
15 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 2 18,000 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ 

ความสอดคล้องและเชือ่มโยงกับนโยบายสำคัญ 
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16 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตัิงานในวิชาชีพของลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 2 50,000 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

17 คัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรองรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
(OBEC   AWARDS) 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 2 5,000 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

18 การประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 2 300,000 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

19 การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ป ี

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 3 2 13,500 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

20 พัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายและวินัยเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 4 3 2 40,000 กลุ่มกฎหมายและคดี 

21 ตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 การบริการ ปชช.และ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

กศ. 6 6 4 2 70,000 หน่วยตรวจสอบภายใน 

รวมทั้งสิ้น 1,866,000  
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โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสุพัตรา   พรมรักษา   ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
           นางปาลิดา  คำพิชิต      ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
           นางสาวศุภสุตา   พุทธเจริญ   ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

             1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     เป้าหมาย :  สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดชีวิต 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   

                   การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้าราชการครู  นักเรียน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการในสังกัด เป็นศูนย์
ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด  จำนวน 243 โรงเรียน  รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป  ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการ  ซึ่งมีผู ้คนมาติดต่อประสานงานจำนวนมาก  ดังนั้นการมี
สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที่ เอื้ออำนวยต่อการให้บริการ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะก่อให้เกิด
ความเชื ่อถือศรัทธาและสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดขึ ้นในองค์กร  และอำนวยความสะดวกแก่ผู ้ที ่มาติดต่อ
ประสานงานกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
               1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

      เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ :  
     เป้าหมาย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย   

สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้าราชการครู  นักเรียน ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการในสังกัดเป็นศูนย์
ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 243 โรงเรียน  รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป  ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการ ซึ่งมีผู ้คนมาติดต่อประสานงานจำนวนมาก  ดังนั้นการมี
สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที่ เอ้ืออำนวยต่อการให้บริการ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะก่อให้เกิดความ
เชื่อถือศรัทธาและสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดขึ้นในองค์กร  และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อประสานงาน
กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง  
ศักยภาพมนุษย์ 

   แนวทางการพัฒนา : พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้  



 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร             หน้า 122 
 

บริการประชาชน 
   เป้าหมายของแผนย่อย : ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง  และมีจิตสำนึกความเป็นไทย   

ดำรงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหารเป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้าราชการครู  นักเรียน  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการใน
สังกัด เป็นศูนย์ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด  จำนวน 243 โรงเรียน  รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กร
เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป  ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการ  ซึ่งมีผู้คนมาติดต่อประสานงานจำนวนมาก  
ดังนั้นการมีสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะ
ก่อให้เกิดความเชื่อถือศรัทธาและสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดขึ้นในองค์กร  และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ
ประสานงานกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

  1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 
          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

          เป้าหมายรวม : ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร  เพ่ิมความ
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา  และสร้างธรรมาภิบาล 

           เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุ 
เป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

             ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
                 เป้าหมาย : ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
  1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
            นโยบายที่ 3  ด้านความปลอดภัย 
   แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
            2.1  หลักการและเหตุผล 

        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้าราชการครู   
นักเรียนลูกจ้างประจำ พนักงานราชการในสังกัด เป็นศูนย์ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด จำนวน        243 
โรงเรียน  รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการ  ซึ่งมี
ผู ้คนมาติดต่อประสานงานจำนวนมาก ดังนั้นการมีสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที ่เอื ้ออำนวยต่อการ
ให้บริการ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะก่อให้เกิดความเชื่อถือศรัทธาและสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดขึ้นในองค์กร 
และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อประสานงานกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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 2.2 วัตถุประสงค์ 
                   2.2.1 เพื่อให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารน่าอยู่ น่าดู น่ามอง 
                   2.2.2 เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความมั่นคง ปลอดภัย สะดวกในการทำงาน และสวยงาม 
                   2.2.3 เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้รับความสะดวกสบาย 
 2.3  เป้าหมาย 
                 การซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง  อาคารสถานที่ที่ชำรุด  ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
มีความสะอาด  สวยงาม ปลอดภัย   และน่าอยู่ 
 2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์  
             2.4.1  ผลผลิต (Output)  

            (1) จัดทำป้ายมาตรฐาน/ขั้นตอนการให้บริการ ทุกกลุ่ม/กลุ่มงาน 
            (2) ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

และทำสวนครัว   ปันสุข 
   2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  
             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารน่าอยู่ น่าดู น่ามอง บุคลากร 

และผู้มารับบริการได้รับความสะดวกสบายและเกิดความประทับใจ 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ( KPIs)   
      2.5.1  เชิงปริมาณ 
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีความปลอดภัย  มีภูมิทัศน์  ร่ม
รื่น  สะอาด  สวยงาม  เป็นสำนักงานสีเขียวน่าอยู่  มีภาพลักษณ์ที่ดี 
  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีสภาพภูมิทัศน์  และ
สภาพแวดล้อมเป็นสำนักงานที่มีความปลอดภัย  สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม ปราศจากขยะและมลพิษ        
มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
  2.6  ผลที่คาดว่าจะเกิด  

  ผู้มารับบริการสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการสอบถาม  
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์สวยงาม มีวัตถุดิบในสวนครัวปันสุขสำหรับประกอบอาหารมื้อกลางวัน 
 2.7 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  :  ตุลาคม 2564 - กันยายน  2565  
            2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ  :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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 2.9 งบประมาณ (งบดำเนินงาน)   จำนวน  80,000.-  บาท  (ขออนุมัตถิั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 :  จัดทำป้ายมาตรฐาน/ขั ้นตอนการ
ให้บริการ ทุกกลุ่ม/กลุ่มงาน 

- - 30,000 - 30,000 

กิจกรรมที่ 2  : ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง  และ
อาคารที่ชำรุด  ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
เป็นสำนักงานท่ีมีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม    

- - 50,000 - 50,000 

รวมทั้งสิ้น - - 80,000 - 80,000 

 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

ระยะเวลาดำเนินการ   
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ตค.-ธค.64) 
ไตรมาสที่ 2 
(มค.-มีค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิย..65) 

ไตรมาสที่ 4 
(กค.-กย.65) 

กิจกรรมที่ 1 : จัดทำป้ายมาตรฐาน/ขั้นตอน
การให้บริการทุกกลุ่ม/กลุ่มงาน 

30,000 - - - 30,000 

กิจกรรมที่ 2 : ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง  
และอาคารที ่ชำร ุด  ปรับปรุงภูม ิท ัศน์และ
สภาพแวดล้อมเป็นสำนักงานที่มีความสะอาด  
ร่มรื่น  สวยงาม    

12,500 12,500 12,500 12,500 50,000 

รวมทั้งสิ้น 42,500 12,500 12,500 12,500 80,000 
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โครงการส่งเสริมงานพระราชพิธี  งานรัฐพิธี  และกิจกรรมวันสำคัญของชาติไทย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสุพัตรา   พรมรักษา   ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
           นางปาลิดา  คำพิชิต      ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
           นางสาวศุภสุตา   พุทธเจริญ   ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

  1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
                   ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     เป้าหมาย :  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
               ประเด็นยุทธศาสตร์  :  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
               การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : รัฐบาลได้กำหนดให้มีวันสำคัญเก่ียวกับชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงความสำคัญของวันดังกล่าวและร่วมกันธำรงรักษาให้คงอยู่สืบไป 
จังหวัดมุกดาหารจึงได้มีการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี และกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ขึ้นในรอบปี 
เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาล และนโยบายของจังหวัด ที่ต้องการให้ประชาขนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมและเกิดความรักสามัคคี ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพ่ือให้กิจกรรม
ดังกล่าวเป็นไปอย่างสมพระเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนที่พบเห็นโดยทั่ว ไป ให้เกิดความรัก
และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึง
ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ที่ทางจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที ่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันบังเกิด
ประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และร่วมสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป  

           1.2   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

     เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ :  
                    เป้าหมาย : คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความ 
เป็นไทยมากข้ึน นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
   การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ  : รัฐบาลได้กำหนดให้มีวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เพ่ือน้อมรำลึกถึงความสำคัญของวันดังกล่าวและร่วมกันธำรงรักษาให้คงอยู่สืบไป 
จังหวัดมุกดาหารจึงได้มีการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี และกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ขึ้นในรอบปี 
เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาล และนโยบายของจังหวัด ที่ต้องการให้ประชาขนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมและเกิดความรักสามัคคี ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพ่ือให้กิจกรรมดังกล่าว
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เป็นไปอย่างสมพระเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนที่พบเห็นโดยทั่วไป ให้เกิดความรักและเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้ร่วมกิจกรรม
วันสำคัญต่าง ๆ ที่ทางจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที ่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันบังเกิดประโยชน์แก่ชาติ
บ้านเมืองและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และร่วมสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี งามของท้องถิ่น 
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป 

      แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง 
จิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองทีดี  
            แนวทางการพัฒนา : บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์  วินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และ
ด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา  จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชดำริ  
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ   
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้งการตระหนักรู้  และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

       เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ่มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน 
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณทีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
             การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดมีความตระหนัก  และมุ่งมั่นในการดำรงรักษาสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่ตลอดไป 

  1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 
          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

          เป้าหมายรวม : ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
          เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
   1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

            ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
                 เป้าหมาย : คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ  
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของ สถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม 
เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น 
  1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
          นโยบายท่ี 3  ด้านคุณภาพ 
          แนวทางการดำเนินงาน : ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้  
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และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี  มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ   ยึด
มั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 

            2.1  หลักการและเหตุผล 
        รัฐบาลได้กำหนดให้มีวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพ่ือน้อมรำลึกถึง  

ความสำคัญของวันดังกล่าวและร่วมกันธำรงรักษาให้คงอยู่สืบไป จังหวัดมุกดาหารจึงได้มีการจัดงานพระราชพิธี  
งานรัฐพิธี งานพิธี และกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ขึ้นในรอบปี เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาล และนโยบายของ
จังหวัด ที่ต้องการให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและเกิดความรักสามัคคี ยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพ่ือให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปอย่างสมพระเกียรติและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ประชาชนที่พบเห็นโดยทั่วไป ให้เกิดความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆที่ทางจังหวัดมุกดาหาร และ
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์       
ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันบังเกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและรว่ม
สืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป 
              2.2 วัตถุประสงค์ 

          2.2.1 เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญ       
พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย 

 2.2.2 เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและพระพุทธศาสนาให้    
คงอยู่ตลอดไป 

 2.2.3 เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัด ตลอดจนครูและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ  
มีจิตสำนึกถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 2.3  เป้าหมาย 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี และ
กิจกรรมวันสำคัญ 
 2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์  
               2.4.1  ผลผลิต (Output)  

                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ร่วมงานพระราชพิธี  
งานรัฐพิธี งานพิธี  และกิจกรรมวันสำคัญ อย่างน้อยร้อยละ 90 ของกิจกรรมทั้งปี 

    2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  
                   (1) ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกใน  

พระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ของพระมหากษัตริย์ไทย 
                    (2) ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดได้ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 

อันดีงามของไทยและพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป 
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                     (3) ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด  ตลอดจนครูและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 
วันสำคัญ ได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสำนึกถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ( KPIs)   
  2.5.1  เชิงปริมาณ 
   ร้อยละของการร่วมงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี และกิจกรรมวันตลอดทั้งปี 
  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
             ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  ได้เข้ากิจกรรมวันสำคัญต่างๆ  เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา -
กรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันบังเกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและ
พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และร่วมสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ประเทศชาติ 
และพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป 
  2.6  ผลที่คาดว่าจะเกิด  
       2.6.1 บุคลากรและครูนักเรียนในสังกัดมีความตระหนัก และมุ่งมั่นในการดำรงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่ตลอดไป  
                    2.6.2 ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรม ประเพณีประจำชาติจะเจริญรุ่งเรืองสืบไป 
 2.7 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  :  ตุลาคม 2564 - กันยายน  2565  
              2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ  :  จังหวัดมุกดาหาร  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                     ประถมศึกษามุกดาหาร 
 2.9 งบประมาณ (งบดำเนินงาน)   จำนวน  15,500.-  บาท  (ขออนุมัตถิั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 :  ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันพระราช
พิธี งานรัฐพิธี งานพิธี และกิจกรรมวันสำคัญ 

- - 15,500 - 15,500 

รวมทั้งสิ้น - - 15,500 - 15,500 

 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

ระยะเวลาดำเนินการ   
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ตค.-ธค.64) 
ไตรมาสที่ 2 
(มค.-มีค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิย..65) 

ไตรมาสที่ 4 
(กค.-กย.65) 

กิจกรรมที่ 1 :  ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรมวัน 
พระราชพิธี  งานรัฐพิธี  งานพิธี  และ
กิจกรรมวันสำคัญ 

6,000 4,000 3,500 2,000 15,500 

รวมทั้งสิ้น 6,000 4,000 3,500 2,000 15,500 
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โครงการผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประสิทธิภาพภาครัฐและการบริการประชาชน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสุพัตรา   พรมรักษา   ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
           นางสาวศุภสุตา   พุทธเจริญ   ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     เป้าหมาย :  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม   
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส 

               ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การบริการประชาชน  และประสิทธิภาพภาครัฐ 
               การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การประชาสัมพันธ์  เป็นกระบวนการที่มุ่งเผยแพร่ข่าวสาร  

กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ด้านการจัดการศึกษา ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และผู้สนใจทั่วไป  เพื่อให้การประชาสัมพันธ์
เป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและเกิดประโยชน์ต่อการ
ดำเนินการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการ
ครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ก่อให้เกิดความเข้าใจเกิด
ทัศนคติทีด่ี การยอมรับ ตลอดจนการให้ความร่วมมือสนับสนุน ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้อง  นำสื่อทุกรูปแบบมาเป็นเครื่องมือและกลไกในการที่จะนำความเคลื่อนไหว ต่างๆ  ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติต่อไป 
              1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

      เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ :  
                    เป้าหมาย : คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความ 
เป็นไทยมากข้ึน นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

           การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ : สถานศึกษาในสังกัด  ข้าราชการครู  นักเรียนโรงเรียน 
ในสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ก่อให้่เกิดความเข้าใจ เกิดทัศนคติที่ดี การ
ยอมรับ ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่คนในสังคม ตลอดจนการให้ความร่วมมือสนับสนุนใน
การพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : ปรับสมดุลภาครัฐ 
       แนวทางการพัฒนา : เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม กำหนดความสัมพันธ์และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ้นส่วนการ
พัฒนาในการดำเนินภารกิจที่สำคัญระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น และการสนับสนุน
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ให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐ มาร่วมดำเนินการในบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ  โดยจัดให้มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อน การวิเคราะห์และทบทวนภารกิจของภาครัฐให้
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือกำหนดภารกิจหลักที่ให้ภาครัฐดำเนินการ อาทิ การกำหนดนโยบาย 
การตัดสินใจ และการกำหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐที่สำคัญ สามารถตรวจสอบการทำงานของภาครัฐได้อย่าง
เหมาะสม การกำกับดูแลการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ การกำกับการให้บริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
มีการคำนึงถึงความมั่นคงของมนุษย์และรัฐ และจัดให้มีการยุบเลิกภารกิจที่ไม่จำเป็น รวมทั้งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาบริการสาธารณะที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน การถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไป
ดำเนินการ เช่น การจ้าง และการทำงานแบบจัดบริการร่วม เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีการเตรียมความพร้อมหรือการ
สนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมดำเนินภารกิจของภาครัฐ ปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุน
และอำนวยเหมาบริการความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้งการกำหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ดำเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

 เป้าหมายของแผนย่อย : เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ  
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหารเป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้าราชการครู  นักเรียน  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการใน
สังกัดเป็นศูนย์ประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด  จำนวน 243 โรงเรียน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กร
เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป  ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการ  ซึ่งมีผู้คนมาติดต่อประสานงานจำนวนมาก  
ดังนั้นการมีสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที่ เอื้ออำนวยต่อการให้บริการ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะ
ก่อให้เกิดความเชื่อถือศรัทธาและสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดขึ้นในองค์กร  และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ
ประสานงานกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
.  1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
          เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ  
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
          ประเด็นการปฏริูป  :  การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
  1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

          ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
          เป้าหมาย : ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ 

ประชาชนและพ้ืนที่ 
       1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
          นโยบายท่ี 4  ด้านประสิทธิภาพ  
               แนวทางดำเนินการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไก  

หลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
            2.1  หลักการและเหตุผล 

         การประชาสัมพันธ์  เป็นกระบวนการที่มุ่งเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ด้านการจัด 
การศึกษา ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และผู้สนใจทั่วไป  เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์เป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ อีกทั้งยัง
เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและเกิ ดประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการครู นักเรียน โรงเรียนใน
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ก่อให้เกิดความเข้าใจเกิดทัศนคติที่ดี  การ
ยอมรับ ตลอดจนการให้ความร่วมมือสนับสนุน ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำ
สื่อทุกรูปแบบมาเป็นเครื่องมือและกลไกในการที่จะนำความเคลื่อนไหวต่างๆ  ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติต่อไป 
             2.2 วัตถุประสงค์ 

        2.2.1 เพ่ือพัฒนาและสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก  
        2.2.2 เพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศต่าง ๆ  

และเผยแพร่ต่อสาธารชนที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ที่มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน  
                  2.2.3 เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดส่งข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ ์ 
                  2.2.4 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของแต่ละเครือข่ายมีทักษะ เทคนิควิธีการปฏิบัติงาน  
ที่หลากหลาย สามารถนำมาพัฒนางานในหน้าที่ให้มีความเชื่อมโยงได้หลายรูปแบบทุกสถานการณ 
 2.3   เป้าหมาย 
       2.3.1 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน  
       2.3.2 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำกลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
มุกดาหาร  ทุกกลุ่มงาน 
 2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์  
             2.4.1  ผลผลิต (Output)  

           (1) จัดทำป้ายทำเนียบบุคลากร ในทุกกลุ่ม/กลุ่มงาน/. จัดทำป้ายอื่นตามภารกิจ/ 
นโยบายเร่งด่วนอ่ืน ๆ  

           (2)  ผลิตข่าวเพื่อเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกช่องทาง และสื่อสารมวลชนอื่น 
           (3) จัดทำบรรยายสรุปสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  
          (1) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภทเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบาย  

กระทรวงศึกษาธิการและของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทุกกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ 
ให้ทุกโรงเรียนและหน่วยงานส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน 
         (2) ครูนักเรียน บุคลากรทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาการศึกษามากยิ่งข้ึน 
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 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ( KPIs)   
     2.5.1  เชิงปริมาณ 
         การเผยแพร่ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้น  มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดการขาดแคลนบุคลากรของหน่วยงาน 
    2.5.2  เชิงคุณภาพ 
       การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่  
ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชน มีความถูกต้อง และทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ 
  2.6  ผลที่คาดว่าจะเกิด  

 2.6.1 ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประชาชน องค์กร หน่วยงานได้รับทราบ 
ข่าวสารความเคลื่อนไหวทางศึกษาและเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหารตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างแพร่หลายและต่อเนื่อง 

   2.6.2 บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทภาระหน้าที่และสนับสนุนส่งเสริมให้ 
บุคคลภายนอกเกิดความศรัทธาเลื่อมใสและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.7 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  :  ตุลาคม 2564 - กันยายน  2565  
              2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ  :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 2.9 งบประมาณ (งบดำเนินงาน)   จำนวน  20,000.-  บาท  (ขออนุมัตถิั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรมที่ 1 : ผลิตข่าวเพื่อเผยแพร่ทางสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ทุกช่องทาง และสื่อสาร 
มวลชนอื่น 

- - 20,000 - 20,000 

รวมทั้งสิ้น - - 20,000 - 20,000 

 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

ระยะเวลาดำเนินการ   
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ตค.-ธค.64) 
ไตรมาสที่ 2 
(มค.-มีค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิย..65) 

ไตรมาสที่ 4 
(กค.-กย.65) 

กิจกรรมที่ 1  : ผลิตข่าวเพื่อเผยแพร่
ทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์ทุกช่องทางและ 
สื่อสารมวลชนอื่น 

5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 

รวมทั้งสิ้น 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 
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โครงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  การติดตาม
ประเมินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตามมาตรฐานสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ( PMQA 4.0)  ระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสุพัตรา   พรมรักษา   ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
           นางปาลิดา  คำพิชิต       ตำแหน่ง    นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
           นางสาวศุภสุตา   พุทธเจริญ   ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

  1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

      เป้าหมาย :  ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                ประเด็นยุทธศาสตร์ :  ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
                การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ตรงเป้าหมายของ   

กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามตัวชี้วัด 
ตามมาตรฐานในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชกา รของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
               1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                    เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ :  
                    เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
            การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ : บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีผล
การประเมินมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลยุทธ์จุดเน้น และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) และผลการประเมินตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

      แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                   แนวทางการพัฒนา  :  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ
ใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย  โปร่งใส  
ถูกต้องเป็นธรรม  ไม่คดโกง  รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน  การสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน  ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรโดยการ
สนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของ
องค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตใน
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หน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้  โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

        เป้าหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
         การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริม
หน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ 
.  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 

         แผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  : ด้านการบริหารจัดการ 
                  ประเด็นปฏิรูป : ให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประพฤติมิชอบในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือให้ประเทศปลอดทุจริต 
    1.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

         ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
              เป้าหมาย : ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษา 
       1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
         นโยบายที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ  
               แนวทางดำเนินการ : เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ   ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 

            2.1  หลักการและเหตุผล 
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการ    

เพื่อให้การจัดการการศึกษาในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามเป้าหมายที่กำหนด  
รวมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา  การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  
นอกจากนี้ยังต้องเตรียมการรับการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการจากคณะกรรมการประเมิน
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการบริหารจัดการมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และการดำเนินงานตามกลยุทธ์  จุดเน้น  การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้คือ 

1. การประเมินตัวชี้วัดการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (KRS) 

2. การติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (มาตรฐานเขต) 
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3. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (PMQA 4.0 ) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่ให้บริการ
แก่ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก  และ
เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 นโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ    
การขับเคลื่อนเชื่อมโยงนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา บุคลากรถือเป็นกลไก 
สำคัญยิ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา คือ  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา        
มีหน้าที ่ในการสนับสนุน ส่งเสริม ร่วมพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการสะท้อนปัญหา อุปสรรค และหา           
แนวทางแก้ไขไปยังหน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือให้การปฏิบัติงานดำเนินไปตามนโยบายและความสำเร็จที่คาดหวังไว้ 
             2.2 วัตถุประสงค์ 
                   2.2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานและดำเนินงานให้ตรงตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
                    2.2.2 เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงานได้ตรงตามเป้าหมายของกลยุทธ์  
จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  ตามตัวชี้วัด
มาตรฐานในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                   2.2.3 เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่งดำเนินงานได้ตรงเป้าหมายตามตัวชี้วัดและ     
ตัวบ่งชี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 2.2.4 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บุคลากรในสังกัดสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  เกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าของการ
ทำงานเป็นทีม เกิดความร่วมมือร่วมใจ มีความรักในองค์กร 
 2.3  เป้าหมาย 
      2.3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีม เกิดความร่วมมือร่วมใจ มีความรักในองค์กร ส่งเสริมหน่วยงาน 
สู่ความเป็นเลิศ  
     2.3.2. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจในการบริการ
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล 
 2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์  
             2.4.1  ผลผลิต (Output)  

           (1) ผลการประเมินการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม  
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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       (2) ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(KRS : KPI Report System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     (3) ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (PMQA 4.0 ) 

  2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  
                            (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา และตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ความเหมาะสมตามบริบทของหน่วยงาน และสามารถนำระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาใช้งานในการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน  
           (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษาทุกแห่ง 
ดำเนินงานได้ตรงเป้าหมายของกลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดมีผล
การปฏิบัติที่เป็นเลิศตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ( KPIs)   
  2.5.1  เชิงปริมาณ 
           (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตาม
ประเด็นการประเมินต่าง ๆ สามารถรายงานข้อมูลผ่านระบบการรายงานได้ครบถ้วนทุกตัวชี้วัดอย่างสมบูรณ์  
   (2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงงานได้ครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน 
  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
   การรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดและประเด็นการพิจารณามีความครบถ้วนสมบูรณ์
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
  2.6  ผลที่คาดว่าจะเกิด  

 2.6.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีระบบการบริหารจัดการการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานการติดตาม ประเมินผล การบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับที่ประเมิน
สูงขึ้นกว่าปีผ่านมา 

 2.6.2 ผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลยุทธ์ จุดเน้นและการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) และผลการประเมินตาม
มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม 

2.6.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีข้อมูลในการบริหารจัดการและ
พัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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 2.7 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  :  ตุลาคม 2564 - กันยายน  2565  
              2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ  :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 2.9 งบประมาณ (งบดำเนินงาน)   จำนวน  30,000.-  บาท    (ขออนุมัตถิั่วจ่ายทุกราชการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการ
รายงานข้อมูลทั้ง 3 กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

- 13,200 - - 13,200 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมคณะกรรมการประเมินฯเพ่ือติดตามการ
รายงานข้อมูลในระบบทั้ง 3 กิจกรรม(รอบ 6 เดือน)   

- 6,400 - - 6,400 

 

 2.9 งบประมาณ (งบดำเนินงาน)   จำนวน  30,000.-  บาท  (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกราชการ) (ต่อ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 3 :  จัดทำเล่มคู่มือการดำเนินงานทั้ง 3 กิจกรรม 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565   

- - 4,000 - 4,000 

กิจกรรมที่  4  : ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ เพ่ือติดตาม
การรายงานข้อมูลในระบบทั้ง 3 กิจกรรม  
(รอบ 12 เดือน) 

- 6,400 - - 6,400 

รวมทั้งสิ้น - 26,000 4,000 - 30,000 

 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

ระยะเวลาดำเนินการ   
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ตค.-ธค.64) 
ไตรมาสที่ 2 
(มค-มีค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิย..65) 

ไตรมาสที่ 4 
(กค.-กย.65) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมชี้แจงการเตรียมความ
พร้อมในการรายงานข้อมูล ทั ้ง 3 กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- 13,200 - - 13,200 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ 
เพ ื ่ อต ิดตามการรายงานข ้อม ูล ในระบบ           
ทั้ง 3 กิจกรรม (รอบ 6 เดือน)   

- 6,400 - - 6,400 

กิจกรรมที่ 3 : จัดทำเล่มคู่มือการดำเนินงานทั้ง 
3 กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565   

- 4,000 - - 4,000 

กิจกรรมที่ 4 : ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ 
เพื ่อติดตามการรายงานข้อมูลในระบบทั้ง 3 
กิจกรรม(รอบ 12 เดือน) 

- - - 6,400 6,400 

รวมทั้งสิ้น - 23,600 - 6,400 30,000 
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โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระเบียบกระทรวงการคลัง  การเบิกจ่ายเงิน  การกำกับติดตามและ
ปฏิบัติ ตาม พร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ให้กับหน่วยงาน  โรงเรียน  
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวทองม้วน   สุทธิคุณ  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ                              

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

    1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 
                     ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

               เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และบริหาร 
งบประมาณได้รวดเร็วส่งผลผลิตผลผลิตมวลรวม และ GDP มีการเจริญเติบโต  สามารถแข่งขันกับประเทศ
ข้างเคียงได้ 

               ประเด็นยุทธศาสตร์ : ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและ 
ให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
                     การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร  และสถานศึกษาในสังกัด มีการรักษาวินัยการเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง  
การพัฒนา ระบบการคลังการปรับปรุงวิธีการงบประมาณให้มีความคล่องตัว สะดวก เหมาะสมกับสถานการณ์และ
ความเร่งด่วน การใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใส เป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด 
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
         แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  : ประเด็นการบริหารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

     เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  : 
                 เป้าหมาย : ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมา  
ประยุกต์ใช้ 
                  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  : มีการใช้งบประมาณและทรัพยากรของ  ภาครัฐ 
และการจัดการรายได้และรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เป็นไปอย่างประหยัด และสอดคล้องกับการ 
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย 

        แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การบริหารจัดการการเงินการคลัง  
   แนวทางการพัฒนา : กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ  
   เป้าหมายของแผนย่อย : หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ  
          การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : โครงการดังกล่าวเป็นการรักษาวินัย

การเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลัง ดำเนินกรอบนโยบายการเงินและการ
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คลังที่โปร่งใส ยืดหยุ่น และงบประมาณที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สามารถตรวจสอบและติดตามผลการ 
ดำเนินงานเป็นรายไตรมาสได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ  
       แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
       เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ 

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
       ประเด็นการปฏิรูป : การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา  
1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 - 2579   
       ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
       เป้าหมาย : โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว  ชัดเจน  

และสามารถตรวจสอบได้  
1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
       นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ  
       แนวทางดำเนินการ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 

  2.1 หลักการและเหตุผล  
       งบประมาณเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจงานของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา และสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ภาครัฐ และ
ยังเป็นเครื ่องมือใน การบริหาร งาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล การบังคับใช้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งผลให้
ยกเลิกบทบัญญัติเกี ่ยวกับการพัสดุใน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และข้อกำหนดอื่นใดของ
หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ เพื่อให้
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้อง  คำนึงถึงการใช้งานเป็นสำคัญ เกิด
ความคุ้มค่า ในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดำเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพ่ือให้
การบริหารงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการบริหารพัสดุ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  และสถานศึกษาในสังกัด ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 ด้วยปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้รับงบประมาณจำนวนมาก
ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยงข้อง และ พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560   
และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(EGP)   ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ เพื่อให้ข้าราชการในสังกัด
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สำนักงาน และโรงเรียนในสังกัด  สามารถเข้าใจ  มีความรู้  และสามารถปรับตัวได้ทันกับสถานการณ์  ปัญหา
อุปสรรค  แนวทางแก้ไข รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับงบประมาณ  สามารถจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการต่างๆ ได้เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบฯ นโยบายของรัฐบาล เช่น ปัญหาการรั่วไหลจากการทุจริต  ปัญหา
ความไร้ประสิทธิภาพ มีความผิดพลาด ล่าช้าในการดำเนินการ  และภาครัฐจ่ายค่าสินค้าและบริการในราคาสูง 
กรมบัญชีกลาง จึงได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement 
: e-GP) ลักษณะของการเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  และเพื่อปรับปรุงกลไก
และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐให้สามารถดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ เพื่อความ
โปร่งใสลดปัญหาทุจริตคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและหน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างพัสดุได้ในราคายุติธรรม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ   สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง   รวดเร็ว ครบถ้วน และทั่วถึงและสามารถติดตามตรวจสอบ
กระบวนการ  ได้ทุกขั้นตอน 

2.2 วัตถุประสงค์  
      2.2.1 เพื่อให้การบริหารงบประมาณ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการบริหารพัสดุของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษาในสังกัด ถูกต้องตาม  พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

      2.2.2 เพื่อให้การบริหารงบประมาณ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการบริหารพัสดุของ
สถานศึกษาในสังกัด มีกรอบปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

      2.2.3 เพื ่อแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค 
ตลอดจนหาแนวทาง แก้ไขปัญหาร่วมกัน  

      2.2.4 เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
และสถานศึกษาในสังกัดรวดเร็วเป็นไปตามมาตรการและเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล 

   2.3  เป้าหมาย  
          2.3.1 ผู ้บริหารสถานศึกษา/ผู ้ร ักษาราชการแทนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร   จำนวน 75 คน                 
          2.3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินบัญชีและ

พัสดุโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 75 คน  
2.4 ผลผลิต และผลลัพธ์  
     2.4.1 ผลผลิต (Output)  
             เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ และเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน เขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษาในสังกัด ครบถ้วน เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ  
              2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

  (1) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียนในสังกัดมี 
ความรู้ความเข้าใจ และกรอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

  (2) การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  และ 
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สถานศึกษาในสังกัดมีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล  
  2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  

                  2.5.1 เชิงปริมาณ  
      (1) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติ  

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
                          (2) ร้อยละ 100 ของผู้ปฏิบัติงานพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด สามารถดำเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างได้รวดเร็ว ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบ ที่เก่ียวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ  
                   2.5.2 เชิงคุณภาพ  

      (1) สถานศึกษามีวัสดุและทรัพยากรในการพัฒนาการเรียนการสอนได้ทันตาม  
ความต้องการใช้งาน  
                           (2) สถานศึกษาทุกแห่งมีการเบิกจ่ายงบประมาณมีความถูกต้อง รวดเร็ว  
               2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
                    2.6.1 สถานศึกษาในสังกัดมีการบริหารงบประมาณ  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจน
การบริหารพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษาในสังกัดถูกต้องตาม  
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

 2.6.2 การบริหารงบประมาณ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการบริหารพัสดุของ  
สถานศึกษาในสังกัด มีกรอบปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ :  มกราคม  2565  - กันยายน  2565 
   2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ : โรงเรียน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
   2.9 งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)   จำนวน  250,000.- บาท   (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ รวม 
กิจกรรมที่1 :  อบรม ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกจ่ายเงิน  และการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   

19,200 
 

95,800 5,000 - 120,000 

ก ิจกรรมที ่  2 :  กำกับติดตามโรงเร ียนท ี ่ ได ้รับ
งบประมาณรายการค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  จำนวน 
50 โรงเรียน  

- 27,000 18,000 - 46,000 

กิจกรรมที่ 3 : ศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาที่
สามารถบริหารงานได้คุณภาพ หรือผลผลิตยอดเยี่ยม 

11,520 73,480 
 

- - 85,000 

รวมทั้งสิ้น 30,720 196,280 23,000 - 250,000 
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2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   
 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

ระยะเวลาดำเนินการ   
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ตค.-ธค.64) 
ไตรมาสที่ 2 
(มค.-มีค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิย..65) 

ไตรมาสที่ 4 
(กค.-กย.65) 

กิจกรรมที่1 : อบรม ประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการระเบียบกระทรวงการคลัง การ
เบิกจ่ายเงิน  และการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ .ศ . 2560   ให ้ ก ั บ โ ร ง เ ร ี ยนท ี ่ ไ ด ้ รั บ
งบประมาณ  2565  

- 30,600 30,600 58,800 120,000 

กิจกรรมที่ 2 : กำกับติดตามโรงเรียนที่ได้รับ
งบประมาณรายการค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
จำนวน 50 โรงเรียน  

- - 45,000 - 45,000 

กิจกรรมที่ 3 : ศึกษาดูงานกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ ของสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษาที ่สามารถบริหารงานได้
คุณภาพ  หรือผลผลิตยอดเยี่ยม 

- - 85,000 - 85,000 

รวมทั้งสิ้น - 30,600 160,600 58,800 250,000 
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โครงการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางดวงฤดี   เผ่าภูไทย   ตำแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ          

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     เป้าหมาย :  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ 
ส่วนร่วม  ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

                ประเด็นยุทธศาสตร์ :  ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ 
โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐ 
               1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                    เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
           การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ :  การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ 
ส่งผลเสียต่อประเทศไทยอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองใน     
ทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน เช่น การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง แต่ใน
ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ 
ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง เพ่ือเป็นการยับยั้งและต่อต้าน
การทุจริต ประพฤติชอบ ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และ
สร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบโดยสิ้นเชิง 

    แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                  แนวทางการพัฒนา : ปลุกและปลูกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถ
แยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตนสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่
เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต เข้ามามีส่วนร่วมต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อปฏิรูป”พลเมือง
ไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขึ้น สามารถทำหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สุจริต 

     เป้าหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
                   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  โครงการมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการ
พัฒนา คือ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมในองค์การ รวมทั้งกิจกรรมการเรียน
การสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน 
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ครูและผู้บริหาร มีทัศนะคติและค่านิยมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับหน่วยงาน 
และระดับชุมชน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน( Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อีกทั้งยังยกระดับความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 
.  1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

        แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  : ด้านการป้องกันและการเฝ้าระวัง 
                ประเด็นปฏิรูป  :  ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน  และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ  รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ  และชี้แบะแสเมื่อพบเห็น  และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำความผิด  โดยรัฐมีมาตรการ
สนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 
  1.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
           เป้าหมาย : ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่ 

จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เพิ ่มขึ ้น ผู ้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง  ความมีวินัย และมีจิตสาธารณะเพิ ่มขึ้น 
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป  ที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น  

      1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
      นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 

               แนวทางดำเนินการ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
            2.1  หลักการและเหตุผล 
                   ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560  - 2564)  
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”   
มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้ร ับการประเมินดัชนีการรับรู้ การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทาง
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้าง
สังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  
ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ 2556       
เพ่ือประสานความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
ปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ถือเป็นการเริ ่มต้นของการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมและ     
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน โดยให้ความสำคัญกับการ
เตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ ( Integrity & Transparency  
Assessment : ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารในรอบปี งบประมาณ 2564    
ที่ผ่านมาพบว่า มีคะแนนโดยรวมร้อยละ 86.62 แม้ว่าจะอยู่ในระดับผลการประเมินในระดับ A แต่เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัด พบว่ามีหลายดัชนีตัวชี้วัดที่สามารพัฒนาให้มีคุณภาพสูง ขึ้นได้อีก จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้น 
              2.2  วัตถุประสงค์ 

          2.2.1 เพ่ือพัฒนากลไกและกระบวนการด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2.2.2 เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คิดดี ทำดี มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริตอยู่อย่าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะ สู่วิถีเขตสุจริต ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง
เหมาะสม และยั่งยืนของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 2.2.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีทัศนคติที่ดี
ต่อการดำเนินการโครงการเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 2.3   เป้าหมาย 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ทุกคน มีความตระหนักรู ้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต             
มีจิตสำนึกสาธารณะ  และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์  
             2.4.1  ผลผลิต (Output)  
                            (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความ  
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สูงขึ้น 

         (2) บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีพฤติกรรมตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 90 

          (3) บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ามามี
ส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตร้อยละ 90 

         (4) ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
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    2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
                  (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
       (2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ใน 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
          (3) บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ามามี
ส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตเพ่ิมสูงขึ้น 
          (4) ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น 
   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ( KPIs)   
     2.5.1  เชิงปริมาณ 
        (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินกิจกรรมตามโครงการเพ่ือสร้างความตระหนักรู้     
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะและสามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 90 
         (2) ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้       
เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ร้อยละ 90 
          (3) ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
      2.5.2  เชิงคุณภาพ 
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา สามารถดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด 
  2.6  ผลที่คาดว่าจะเกิด  
          (1)  ได้แนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
         (2) บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้มีการพัฒนากลไกและ
กระบวนการด้านการป้องกันการทุจริต ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
         (3) มีความตระหนักรู้และสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มีจริยธรรม คิดดี ทำดี มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ สู่วิถีเขตสุจริต ผ่านกระบวนการ
คิดอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม และยั่งยืนของบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 
         (4) บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนิน
โครงการเขตสุจริต 
        (5) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร มีคะแนนเพิ่มสูงขึ้น 
 2.7 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  :  ตุลาคม 2564 - กันยายน  2565  
           2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ  :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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           2.9 งบประมาณ (งบดำเนินงาน)   จำนวน  100,000.-  บาท   (ขออนุมัตถิั่วจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 : การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา 
บุคลากร  วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ        
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (ITA) ตามแนวทาง
การประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ .ศ. 2565  

- 
 
 
 
 

15,300 
 

3,500 - 18,800 

กิจกรรมที่ 2 : รวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริตประชุมปฏิบัติการยกระดับการทำงาน
ของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- 45,000 6,500 - 51,500 

ประถมศึกษามุกดาหาร ให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ   ( ITA) 

     

กิจกรรมที่  3  สรุปผลการเตรียมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

- 15,900 13,800 - 29,700 

รวมทั้งสิ้น - 76,200 23,800 - 100,000 
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2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   
 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

ระยะเวลาดำเนินการ   
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ตค.-ธค.64) 
ไตรมาสที่ 2 
(มค.-มีค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(กค.-กย.65) 

กิจกรรมที่ 1 : การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
บุคลากร วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (ITA) ตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ  .ศ . 2565  

- - - - 18,800 

กิจกรรมที่ 2 : รวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริตประชุมปฏิบัติการยกระดับการ
ทำงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ให้สอดคล้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ   ( ITA) 

- 51,500 - - 51,500 

กิจกรรมที่ 3  : สรุปผลการเตรยีมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

- - 29,700 - 29,700 

รวมทั้งสิ้น 18,800 51,500 29,700 - 100,000 
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โครงการการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษาและการ
ตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอมรรัตน์  กนกตระกูล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
                           นางสาวสุจิตรา   ไตรยวงค์   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ : ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
        การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : สามารถดำเนินการตามนโยบาย ตัวชี้วัด จุดเน้นของ
หน่วยงานต้นสังกัด  และสามารถติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
  1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
         แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
                  เป้าหมาย : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
                  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : สามารถดำเนินการตามนโยบาย ตัวชี้วัด จุดเน้นของ
หน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
         แนวทางการพัฒนา : จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้
งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน    
ทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการ
ได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที ่กำหนดไว้  สอดคล้องกับ
สถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน  
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ มิติอย่างยั่งยืน 
  เป้าหมายแผนย่อย :  หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 
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  1.3  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
          เป้าหมายรวม    
      - ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวใน
การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา  และสร้างธรรมาภิบาล 
         เรื่องและประเด็นการปฏิรูป 6 : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา  
เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  เป้าหมายรวม : สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคลากร 
ด้านการบริหารงานทั่วไป และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 -2579 
         ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ 
         เป้าหมาย : ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
         นโยบายท่ี 4   ด้านประสิทธิภาพ 
                  แนวทางการดำเนินงาน  :  
                     (1) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ  
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง  ทันสมัย  และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน        
                          (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
                 2.1 หลักการและเหตุผล 
              สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นหน่วยงานที ่มีหน้าที ่และ
รับผิดชอบในการจัดการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาใน
สังกัด  ซึ่งต้องดำเนินการให้สอดคล้องภารกิจหลักกที่ต้องสนองต่อนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  
กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งภารกิจเร่งด่วนอันเกิดขึ้นจาก
ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ในการขับเคลื่อนการดำเนินการให้
ประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน  
บุคลากรในสังกัดแต่ละระดับ  ดังนั ้น  เพื ่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานประสบผลสำเร็จ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
             2.2  วัตถุประสงค์ 

          2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามนโยบาย ตัวชี้วัด ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร             หน้า 151 
 

           2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย ตัวชี้วัด ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการของสถานศึกษาในสังกัด 

          2.3 เพื ่อจัดเตรียมข้อมูล หลักฐานการประเมินตนเอง  รองรับการติดตามประเมินของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และรายงาน
ผลการดำเนินงาน  ภาพความสำเร็จของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

     2.3  เป้าหมาย  
  2.3.1 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
  2.3.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ดำเนินงานตามนโยบาย  ตัวชี้วัด

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2.3.3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีระดับผลการประเมินตาม 
นโยบาย  ตัวชี้วัด  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  อยู่ในระดับดี 

 2.4  ผลผลิต   และผลลัพธ์ 
                  2.4.1 ผลผลิต (Outputs) 
                 (1)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีระดับผลการประเมินตาม
นโยบาย  ตัวชี้วัด  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยู่ในระดับดี 
                (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ดำเนินการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศในระบบ มีการสรุป วิเคราะห์และรายงานผลการ
ประเมิน  เพื ่อนำไปใช้กำหนดรูปแบบในการพัฒนาการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 
                        2.4.2  ผลลัพธ์ (outcomes) 
                 (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีระดับผลการประเมิน
ตามนโยบาย  ตัวชี้วัด  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในระดับดี 
      (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ดำเนินการรายงานผล
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศในระบบได้ครบทุกแผนงานโครงการ 
  2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  (KPIs) 
        2.5.1 เชิงปริมาณ 
       (1) สถานศึกษาร้อยละ 100  ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตาม
นโยบาย  จุดเน้น  และนำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
       (2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีระดับผลการประเมิน
ตามนโยบาย  ตัวชี้วัด  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยู่ในระดับดี 
       (3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ดำเนินการรายงานผล
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศในระบบได้ครบทุกโครงการ 
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          2.5.2 เชิงคุณภาพ 
         (1) สถานศึกษาในสังกัด  มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย  
ตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
         (2) สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีระดับผลการ
ประเมินตามนโยบาย  ตัวชี้วัด  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับดี 
          (3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ดำเนินการรายงาน
ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศในระบบได้ครบทุกแผนงานโครงการ 
 2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  2.6.1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   และสถานศึกษาในสังกัดมี
ทิศทางในการดำเนินงานเพื่อสนองนโยบาย  ตัวชี้วัด  จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 
  2.6.2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีระดับผลการประเมินตาม
นโยบาย ตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับดี 
  2.6.3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ดำเนินการรายงานผลการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศในระบบได้ครบทุกแผนงานโครงการ 
 2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :   มีนาคม   - กันยายน  2565 
  2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ     :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
  2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)  จำนวน 30,000.-บาท   (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่น ๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมติดตามเพื ่อรองรับการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ตามตัวชี ้ว ัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ระบบ e-MES 

- 4,500 - - 4,500 

กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาในระดับจังหวัดของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ     

- 8,100 - - - 

กิจกรรมที่ 3 : จัดทำรูปเล่มเอกสารรายงานผลการจัด
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

- 17,400 - - - 

รวมทั้งสิ้น - 30,000 - - 30,000 
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2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   
 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

ระยะเวลาดำเนินการ   
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ตค.-ธค.64) 
ไตรมาสที่ 2 
(มค.-มีค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิย..65) 

ไตรมาสที่ 4 
(กค.-กย.65) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมติดตามเพื ่อรองรับการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของ
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  ตามตัวชี ้วัด
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานในระบบ e-MES 

- 4,500 4,500 

กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนการตรวจราชการตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาในระดับจังหวัดของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

- 8,100 8,100 

กิจกรรมที่ 3 : จัดทำรูปเล่มเอกสารรายงานผลการ
จัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- - - 17,400 17,400 

รวมทั้งสิ้น - - 12,600 17,400 30,000 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตั้ง จัดสรร และติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ. 2565  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวอมรรัตน์  กนกตระกูล  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 
 

   1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
                   ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                   เป้าหมาย  : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

              ประเด็น :  ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ  
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
        การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การบริหารจัดการงบประมาณดำเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องและเป็นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการ
จัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็นเชิง
ภารกิจ และเชิงพื้นที่โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนา การจัดทำ
นโยบาย  และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

   เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : การบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
          การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ :  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
งบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษา ที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน มีอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การเรียน ที่มีคุณภาพและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  :  การบริหารจัดการเงินการคลัง 
        แนวทางการพัฒนา  : 
                    (1) จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้งบประมาณเป็น 
เครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน 
ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของ
แต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความ
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เร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ในทุกๆ มิติอย่างยั่งยืน  

          (2) กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ มีการติดตาม
ประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผลทั้ง
ระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และนำไปสู่การปรับแนวทางการ
ดำเนินงานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะ เป็นประจำ 
รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

   เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

มุกดาหาร และสถานศึกษา มีการบริหารจัดการงบประมาณได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
เป็นไปตามเป้าหมาย มีการใช้จ่ายงบประมาณในจำนวนที่เหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ได้ทุกขั้นตอน และเป็นไปตามความต้องการของบริบทพ้ืนที่ 
    1.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
                  เป้าหมายรวม : ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพ่ิมความคล่องตัวใน
การรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
                เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ 
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง 
  1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 - 2579 
          ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
          เป้าหมาย : ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2565 
         นโยบายท่ี 3  ด้านประสิทธิภาพ 
                 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง  ทันสมัย  และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 

2.1 หลักการและเหตุผล  
        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ได้กระจายอำนาจให้สำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดำเนินการจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณ ให้กับสถานศึกษาในสังกัดที่มีความ
ต้องการ จำเป็น และขาดแคลน ด้านครุภัณฑ์ และด้านสิ ่งก่อสร้าง และติดตาม รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้อง
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กับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มีการบริหารจัดการ
งบประมาณบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องและเป็นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร์ชาติสู่การ
ปฏิบัติ และจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิง
ประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพ้ืนที่ เพ่ือนำไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนา 
การจัดทำนโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงมีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้
การบริหารงานด้านงบประมาณของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย 
มีการใช้จ่ายงบประมาณในจำนวนที่เหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้ทุกขั้นตอน และเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 และการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ให้มีความถูกต้อง ตรงตามความต้องการ จำเป็นของสถานศึกษาในสังกัด รวมถึง
การกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถแก้ไขปัญหาความขาดแคลน จำเป็น ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน 

เพื ่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณดังกล่าว เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  

2.2 วัตถุประสงค์  
2.2.1 เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู้ การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณให้กับผู้รับผิดชอบงานด้าน 

งบประมาณของสถานศึกษา 
       2.2.2 เพ่ือจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
       2.2.3 เพ่ือจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบลงทุน ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
      2.2.4  เพื่อกำกับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสถานศึกษา 

ที่ได้รับจัดสรร 
 2.3 เป้าหมาย  

2.3.1 มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90  ของกลุ่มเป้าหมาย 
2.3.2 ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้ง จัดสรร 

งบประมาณ ทำให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณได้ตรงตามความต้องการ จำเป็นและความขาดแคลน 
2.3.3 ผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการบันทึก 

ข้อมูล ตลอดจนการเรียกรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
2.4  ผลผลิตและผลลัพธ์ 

 2.4.1 ผลผลิต (Output)  
             (1)  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ความรู้ ในการจัดตั้งและจัดสรร 

งบประมาณ  
             (2) สถานศึกษาได้รับการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ตรงตาม  

ความต้องการ จำเป็น และความขาดแคลน 
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             (3)  สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 

             (4)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กำกับ ติดตาม และรายงาน 
ผลการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
                   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

           (1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชน พึงพอใจและมีความสุข มีอาคาร  
สถานที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

            (2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ชุมชน  พึงพอใจและมีความสุข  
มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  (KPIs) 

2.5.1 เชิงปริมาณ 
     (1)  ครู นักเรียน และชุมชน มีความพึงพอใจในคุณภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณ   

ร้อยละ 85 
     (2) สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามความต้องการ จำเป็น ขาดแคลน  

ร้อยละ 80 
2.5.2  เชิงคุณภาพ 
         (1) สถานศึกษาสามารถจัดตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง เป็นไปตามความต้องการ จำเป็น 

และขาดแคลน 
   (2) สถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณได้คุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา  

คุณภาพการศึกษา 
 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

   2.6.1 สถานศึกษามีอาคาร สถานที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย สภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัด 
การศึกษา 
    2.6.2 นักเรียนได้รับการพัฒนา มีสื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษาที่ทันสมัย 
 2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  :   ตุลาคม  2564 -  กันยายน  2565 
 2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ : โรงเรียน  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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      2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)   จำนวน 55,000.- บาท   (ขออนุมัตถิั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 

- 14,000 1,000 - 15,000 

กิจกรรมที ่ 2 : ประชุมคณะกรรมการจัดตั ้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566  ให้กับโรงเรียนทั่วไป 

- 4,800 - - 4,800 

กิจกรรมที่ 3 : ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ให้กับโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล 

- 3,200 - - 3,200 

กิจกรรมที่ 4 : ประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูลระบบบัญชี
การศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน และรายงานผลการบร ิหาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 งบลงทุน 

- 3,200 - - 3,200 

กิจกรรมที่ 5 : ออกตรวจความเสียหายโรงเรียนประสบ
ภัยธรรมชาติ 

28,800 - - - 28,800 

รวมทั้งสิ้น 28,800 25,200 1,000 - 55,000 
2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมชี้แจงแนวทาง 
การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2566 ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 

15,000 - -  15,000 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมคณะกรรมการ
จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2566 ให้กับโรงเรียนทั่วไป 

4,800 - -  4,800 

กิจกรรมที่ 3 : ประชุมคณะกรรมการ
จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
2566 ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

- 3,200 -  3,200 

กิจกรรมที่ 4 : ประชุมชี้แจงการรายงาน
ข้อมูลระบบบัญชีการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
และรายงานผลการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  2565  งบลงทุน 

- 3,200 - - 3,200 

กิจกรรมที่ 5 : ออกตรวจความเสียหาย
โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ 

3,400 9,600 9,600 6,200 28,800 

รวมทั้งสิ้น 23,200 16,000 9,600 6,200 55,000 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายชูกิจ  พาพันธ์   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 
 

     1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ (Z) 
                   ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                  เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

               ประเด็น : ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ  
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
         การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การบริหารจัดการงบประมาณดำเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีความสอดคล้องและเป็นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการ
จัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น      เชิง
ภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การกำหนดประเด็นกา รพัฒนา การจัดทำ
นโยบาย  และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

   เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : การบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
          การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ :  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
งบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษา ที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน มีอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การเรียน ที่มีคุณภาพและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 

  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การบริหารจัดการเงินการคลัง 
        แนวทางการพัฒนา  : 

(1) จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้งบประมาณเป็น 
เครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน 
ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของ
แต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และความ
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เร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน  

          (2) กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ มีการติดตาม
ประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผลทั้ง
ระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ และนำไปสู่การปรับแนวทาง การ
ดำเนินงานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะ เป็นประจำ 
รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

    เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

มุกดาหาร และสถานศึกษา มีการบริหารจัดการงบประมาณได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
เป็นไปตามเป้าหมาย มีการใช้จ่ายงบประมาณในจำนวนที่เหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ได้ทุกขั้นตอน และเป็นไปตามความต้องการของบริบทพ้ืนที่ 
    1.3 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
              เป้าหมายรวม : ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
            เรื่องและประเด็นปฏิรูป เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ 
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง 
 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2560 - 2579 
       ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
       เป้าหมาย : ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564-2565 
       นโยบายที่ 3  ด้านประสิทธิภาพ 
                  แนวทางดำเนินการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลัก  
ในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
            2.1 หลักการและเหตุผล  

        พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยระบุสาระสำคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้
และรายจ่าย รวมทั้งทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ในแต่ละปีงบประมาณกอร์ปกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พ้ืนฐานได ้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งไปสู่การ
พัฒนาการศึกษา ที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นกรอบดำเนินงานบริหารจัดการทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส
สามารถติดตาม ประเมินผล และ ตรวจสอบได้ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการด้าน 
งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  
       2.2  วัตถุประสงค์  
                   2.2.1 เพ่ือวางกรอบนโยบายบริหารและจัดการกระบวนการ ทั้งด้านการวิเคราะห์ จัดทำ  
ติดตามปรับปรุงและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา และนำผลการพิจารณาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาไปทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ระยะ 5 ปี  นำไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
                   2.2.2 เพื่อระดมสมองและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย  แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี ส่งเสริมให้มีระบบธรรมาภิบาลภายในองค์กร  และถ่ายทอดแผนให้กับสถานศึกษา และ
บุคลากร ในสังกัดได้ทราบ 
                  2.2.3 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมเป็นทีมโดยการมอบหมายให้มีการกำหนดทิศทางการ
จัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่างบุคลากรสำนักงานและผู้บริหารสถานศึกษา 
                   2.2.4 เพ่ือสร้างบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์ความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีภายใน
องค์กร  สร้างทัศนคติที่ดีเพ่ือร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                  2.2.5 เพื ่อนำผลที่ได้ไป ทบทวน ปรับทิศทางการจัดการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน สามารถ
ดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
         2.2.6 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
             2.3 เป้าหมาย  

 2.3.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีคุณภาพตามมาตรฐาน   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.3.2 โรงเรียนในสังกัดนำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การปฏิบัติได้ 
เหมาะสม ตามบริบทพ้ืนท 
 2.4  ผลผลิตและผลลัพธ์ 

 2.4.1 ผลผลิต (Output)  
             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  และโรงเรียนในสังกัดมีแนวทาง  

ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
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                   2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   มีประสิทธิภาพในการบริหาร  
จัดการด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล   ด้านบริหารงบประมาณและด้านบริหารทั่วไป  ตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  (KPIs) 

 2.5.1 เชิงปริมาณ 
     ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดที่นำแผนปฏบิัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ตามบริบทพ้ืนที่ (แผนปฏิบัติการประจำปี) 

 2.5.2  เชิงคุณภาพ 
           ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและบรรลุ 

ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 
 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  และโรงเรียนในสังกัดสามารถบริหาร  
จัดการและดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามบริบทพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ  :   ตุลาคม  -  ธันวาคม  2564 
            2.8  สถานที่ดำเนนิโครงการ :   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

       2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)   จำนวน 389,000.- บาท   (ขออนุมัตถิั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 

กิจกรรมที่ 1 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำโครงการ 

- 8,400 - - 8,400 

กิจกรรมที ่ 2 : ประชุมเช ิงปฏิบัต ิการ
ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2562-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  

- 17,850 - 12,192 30,042 

กิจกรรมที่  3 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2566 -2570   

- 19,600 - 309,500 329,100 

กิจกรรมที่ 4 : การบันทึกโครงการลงใน
ระบบ ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-
MENSCR 

- 21,458 - - 21,458 

รวมทั้งสิ้น - 67,308 - 321,692 389,000 
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2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 
กิจกรรมที่ 1 : การประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำโครงการ 

8,400 - - - 8,400 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2562-2565และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  

30,042 - - - 30,042 

กิจกรรมที่  3 : การประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2566 - 
2570  

329,100 - - - 329,100 

กิจกรรมที่ 4 : การบันทึกโครงการ
ลงในระบบ ติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ e-MENSCR 

5,365 5,365 5,365 5,365 21,458 

รวมทั้งสิ้น 372,907 5,365 5,365 5,365 389,000 
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โครงการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายนิพนธ์  ศรีลาศักดิ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                    นางสาวพรรณมณี   นาโสก   ตำแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคล  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

              1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
                    ยุทธศาสตรท์ี่ 6   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
                    เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส 
                   ประเด็นยุทธศาสตร์ : บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมี
จิตสำนึก  มีความสามารถสูง  มุ่งม่ัน  และเป็นมืออาชีพ 
                    การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  : ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 72 กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีผลงาน
ประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความรับผิดชอบ สมควรได้รับบำเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกคำชมเชย รางวัลเชิดชู
เกียรติ หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืน อย่างไรก็ตาม ในการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู ้บริหารสถานศึกษา จึงเป็นบทบาทของผู ้บังคับบัญชาในการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก 
               1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                     แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  : ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
                   เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 
                เป้าหมาย : การบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
                    การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท : เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ในการประกอบการเลื่อนเงินเดือน การให้รางวัล และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ชัดเจน มีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม 

   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
             แนวทางการพัฒนา : สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ 

เป็นระบบ เพื่อให้ผู ้นำและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนำหน่วยงาน และมี
คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้นำทางความรู้และความคิด ผลักดัน
ภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม เพ่ือ
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รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเอง มี
ความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วยทำให้
สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 

          เป้าหมายของแผนย่อย : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก 
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีตวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

          การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : เพ่ือให้การประเมินประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ในการประกอบการเลื่อนเงินเดือน การให้รางวัล และค่าตอบแทนอื่น ๆ ชัดเจนมี
มาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 
          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
          เรื่องและประเด็นการปฏิรูป :  การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนา      

ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
          ประเด็นการปฏิรูป :  เส้นทางวิชาชีพครูเพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทน และ 

สวัสดิการที่เหมาะสม 
 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
               เป้าหมาย : ครู อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

           1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
         นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 

  แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู   
 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 

             2.1  หลักการและเหตุผล 
         ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 72  

กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีผลงานประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความรับผิดชอบ 
สมควรได้รับบำเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกคำชมเชย รางวัลเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ
การบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืนอย่างไรก็ตาม ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา จึงเป็นบทบาทของผู้บังคับบัญชาในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร จึงเล็งเห็นความสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
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และบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของผู ้บริหารสถานศึกษา ของ ก.ค.ศ. โดยสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ได้กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที ่ชัดเจน ยึดหลักการกระจายอำนาจ ระบบ
คุณธรรม หลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 จึงจัดทำโครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
เพื่อมุ่งหวังให้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ชัดเจน          
มีมาตรฐาน โปร่งใสและเป็นธรรม อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป  
              2.2 วัตถุประสงค์ 
                    เพ่ือประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  เพื่อประกอบการพิจารณาการ
เลื่อนเงินเดือน  การให้รางวัลและค่าตอบแทนอ่ืนๆ  
             2.3  เป้าหมาย 

           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2)   
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร    

 2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์ 
                   2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                           สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีการประเมินสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ทั้งที่ปฏิบัติงานสำนักงานและโรงเรียน ให้ถือปฏิบัติงานตามกฎ กค.ศ. การเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2564 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื ่องการซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/เลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ (ถ้ามี) จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 2,300 ราย  
          2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
                            การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใช้ประกอบ ในการประกอบการเลื่อนเงินเดือน การให้รางวัล และค่าตอบแทนอื่น ๆ 
ชัดเจน มีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการบริหารจัดการภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติอันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและทำให้
การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สนองตอบภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ   (KPIs) 
     2.5.1  เชิงปริมาณ 

                             การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำผลการประเมินมา
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2,300 ราย และ
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การขอมีวิทยฐานะ และสามารถนำไปใช้ประกอบการให้รางวัลและค่าตอบแทนอื่นๆ ได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรม 
และดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
         2.5.2  เชิงคุณภาพ 
         สามารถนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การทำวิทยฐานะ 
และสามารถนำไปใช้ประกอบการให้รางวัลและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ได้อย่างโปร่งใสเป็นธรรม และดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
     2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

   2.6.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา  
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน การให้รางวัลและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  

        2.6.2  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร    
มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  
                       2.6.3  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมี
ผลงาน Best Practice 

       2.6.4 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                    
มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติและ
สังคมต้องการ 
     2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  :  ตุลาคม   2564   -  กันยายน  2565 
     2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ  :   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                                           
     2.9  งบประมาณ   (งบดำเนินงาน)    160,000.-  บาท   (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- 5,000 - - 5,000 

กิจกรรมที่ 2  จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
ปรับปรุง/ชี้แจงเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง/ปีงบประมาณ 

- 16,000 - - 16,000 

กิจกรรมที่ 3  ออกประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

100,000 - - - 100,000 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

- 33,000 6,000 - 39,000 

รวมทั้งสิ้น 100,000 54,000 6,000 - 160,000 
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2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. -มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 
กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะทำงานจัดทำข้อมูล
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- 2,500 - 2,500 5,000 

กิจกรรมที่ 2  จัดประชุม
คณะกรรมการเพ่ือปรับปรุง/
ชี้แจงเครื่องมือประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน 2 ครั้ง/
ปีงบประมาณ 

- 8,000 - 8,000 16,000 

กิจกรรมที่ 3  ออกประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

- 50,000 - 50,000 100,000 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผล
การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

- 19,500 - 19,500 39,000 

รวมทั้งสิ้น - 80,000 - 80,000 160,000 
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โครงการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายนิพนธ์  ศรีลาศักดิ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                    นางปาริชาต ิ  รอบคอบ   ตำแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

      เป้าหมาย : สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
                ประเด็นยุทธศาสตร์ : การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

                    การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  : การสรรหาบุคลากร (Recruitment) หมายถึง 
กระบวนการในการค้นหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่องค์กรต้องการจากแหล่งต่างๆ ให้สนใจสมัคร
เข้าร่วมงานกับองค์กร โดยผู้มีหน้าที่ในการสรรหาบุคลากรจะต้องเข้าถึงแหล่งที่มาของบุคลากร ดึงดูดบุคลากร
ที่มีศักยภาพเหมาะสมกับงานให้เกิดความสนใจที่จtร่วมงานกับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดของ
ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย โดยมีแผนการใช้และพัฒนากำลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้  เพื่อธำรง
รักษากำลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
              1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
                   เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 

                เป้าหมาย : คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 
พหุปัญญาดีขึ้น 
            การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท : สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
มุกดาหารมีข้อมูลอัตรากำลังในการวางแผนบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากร
ทางการศึกษาที่ถูกต้องและเหมาะสม 

            แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา  โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไก 

การคัดกรองและการส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตาพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ  ส่งเสริมสนับสนุน
ครอบครัว ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั ้งด้านกีฬา  ภาษาและ
วรรณกรรม  สุนทรียศิลป์  ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนา
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เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาและส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน 
และสื่อในการมีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ หรือบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 

          เป้าหมายของแผนย่อย : ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม 
พหุปัญญา  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

          การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
และคุณสมบัติตรงตามที่โรงเรียนต้องการ 
 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
           เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
          ประเด็นการปฏิรูป : ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรเพ่ิมความ 

คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
               เป้าหมาย : ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
          นโยบายท่ี 3  ด้านคุณภาพ 
          แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพใน
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
             2.1 หลักการและเหตุผล 

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีนโยบายการบริหารอัตรากำลังพนักงานรชการ 
และลูกจ้างชั่วคราวแนวใหม่ โดยมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวจาก
เงินงบประมาณ และลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 ประกอบกับ
สถานศึกษาในสังกัดมีตรากำลังข้าราชการครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด มีครูไม่ครบชั้น/ห้อง และไม่ตรงตาม
สาขาวิชาเอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จึ งต้องมีการวางแผนบริหารอัตรากำลัง
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดสรร/เกลี่ยอัตรากำลัง 
และดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ/บุคลากรทางการศึกษา ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ที่ได้รับ
จัดสรรและมีอัตราว่างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 
อย่างมีระบบ ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
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             2.2  วัตถุประสงค์ 
              2.2.1 เพ่ือบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษาจาก 

เงินงบประมาณให้เหมาะสมกับสภาพอัตรากำลังของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 

             2.2.2 เพ่ือดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากร  
ทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการ/ขาดแคลน 
 2.3  เป้าหมาย 
         สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรร  และมีพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษา
ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ/ขาดแคลน 
 2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์ 

  2.4.1  ผลผลิต (Output) 
       (1)  สถานศึกษาร้อยละ 100 มีแผนอัตรากำลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่
จ้างจากเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

           (2) สถานศึกษาร้อยละ 100 ที่ได้รับจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการ มีพนักงานราชการ  
ครบถ้วนถูกต้องตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร 

(3) สถานศึกษาร้อยละ 100 ที่ได้รับจัดสรรตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษา  
มีลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษา ครบถ้วนถูกต้องตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร 
  2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 

           (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดำเนินการสรรหา  
พนักงานราชการ  และลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษาที่จ้างจากเงินงบประมาณ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ถูกต้อง โปร่งใส ไม่มีการร้องเรียนใด ๆ 

                (2) สถานศึกษามีพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษาที่จ้าง 
จากเงินงบประมาณท่ีมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ/ขาดแคลน 

             (3) พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษาที่จ้างจากเงิน  
งบประมาณ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพสูง       
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ   (KPIs) 
         2.5.1  เชิงปริมาณ 
         (1) ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดมีแผน การคำนวณอัตรากำลัง ข้อมูลอัตรากำลัง 
อัตรากำลังเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล 
                          (2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีอัตราว่าง มีพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว/
บุคลากรทางการศึกษา ตรงตามความต้องการ/ขาดแคลน 
  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
           พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว/ บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพสูงขึ้น 
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 2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         2.6.1  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีข้อมูล
อัตรากำลังในการวางแผนบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้อง
และเหมาะสม 
                  2.6.2 สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรและมีตำแหน่งว่างมีพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว/บุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ/ขาดแคลน 
 2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ :  ตุลาคม   2564   -  กันยายน  2565 
 2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ  :   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                                             
 2.9  งบประมาณ   (งบดำเนินงาน)    150,000.-  บาท   (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 

กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินการสรรหา
บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ 
และลูกจ้างชั่วคราว   

60,000 58,400 19,600 12,000 150,000 

รวมทั้งสิ้น 60,000 58,400 19,600 12,000 150,000 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. -มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินการ
สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็น
พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว   

37,500 37,500 37,500 37,500 150,000 

รวมทั้งสิ้น 37,500 37,500 37,500 37,500 150,000 
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โครงการจัดทำข้อมูลวางแผนอัตรากำลังเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคเพื่อการ
วางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายนิพนธ์  ศรีลาศักดิ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                   นางปราณี   เผ่าเพ็ง   ตำแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 
             1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                    เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน  
ศตวรรษท่ี 21 
                   การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  : การวางแผนกำลังคน  หมายถึง การดำเนินการ
อย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านกำลังคนเพ่ือนำไปสู่กลวิธีที่จะให้
ได้กำลังคนในจำนวนและสมรรถนะที่เหมาะสมปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนา
กำลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  เพ่ือธำรงรักษากำลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง” โดยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนโฉม
บทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท การพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
               1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
                    เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 
       เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็น  
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว  สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีระสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                     การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

     แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
     แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

กลไกการคัดกรองและการส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตาพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ  ส่งเสริม
สนับสนุนครอบครัว  ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา  ภาษา
และวรรณกรรม สุนทรีย์ศิลป์  ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ สร้าง
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และพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาและส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่
ภาคเอกชน และสื่อ ในการมีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ หรือบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 

   เป้าหมายของแผนย่อย : ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปัญญา  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
มุกดาหาร  มีแผนอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้บริหารจัดการอัตรากำลังใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด      
 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ 

           แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
            เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
           ประเด็นการปฏิรูป : ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรเพ่ิมความ 

คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา  และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
              เป้าหมาย : ระบบการผลิตครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้มาตรฐานระดับสากล 
 1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
         นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
         แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพใน 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
             2.1  หลักการและเหตุผล 
          การวางแผนกำลังคน  หมายถึง การดำเนินการอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และพยากรณ์
เกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานด้านกำลังคนเพื ่อนำไปสู่กลวิธีที ่จะให้ได้กำลังคนในจำนวนและสมรรถนะที่
เหมาะสมปฏิบัติงานในเวลาที่ต้องการ โดยมีแผนการใช้และพัฒนากำลังคนเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้  เพื่อธำรงรักษากำลังคนที่เหมาะสมไว้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง”เป็นกระบวนการจัดอัตรา
กำลังคนให้เหมาะสมกับงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของงาน ในระยะเวลาที่เหมาะสมในตำแหน่งที่มี
ความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ตามมาตรา 
20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.2547 กำหนดให้ ก.ค.ศ.จัดทำ
แผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาซึ่งแต่ละปี ก.ค.ศ.จะกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษารายงานแผนกำลังคน  เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลระดับประเทศอีกครั้งหนึ่งใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
อัตรากำลัง 10 ปี (2564 -2574) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามสาขาวิเอกที่ขาดแคลนที่
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เกษียณอายุราชการประจำแต่ละปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนอัตรากำลัง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของเขตตรวจราชการที ่ 11 และรายงานข้อมูลในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  ตามมาตรา 23 (1) กำหนดให้ กศจ.(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา) “กำหนดจำนวนและอัตรา
ตำแหน่งและเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่   
ก.ค.ศ.กำหนด” และมาตรา 23 (7) “จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ดังนั้น
การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดเกิดปัญหาการจัดการเรียน
การสอน ครูสอนไม่ครบชั้น ขาดแคลนอัตรากำลังครู จึงเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อนำไป
บริหารจัดการอัตรากำลังให้กับโรงเรียนในสังกัดเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
  เพื ่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  มีความรู้ความเข้าใจในการรายงานข้อมูลอัตรากำลังครูฯ (10 มิ.ย 65) จากเกณฑ์
มาตรฐานอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก .ค.ศ.กำหนด ให้ถูกต้องตามแบบกำหนดให้
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญของข้อมูลอัตรากำลังครูในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด  และเป็นแนวทาง
ให้สถานศึกษาจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและสถานศึกษาในสังกัดมีแผนอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการบริหารงานด้านบุคคล  
   เพื่อรองรับการวางแผนอัตรากำลังครูที่จะเกษียณอายุราชการ ตามสาขาวิชาเอกที่ต้องการ 
จัดทำแผน 10 ปี คือ พ.ศ.2564 – 2574 ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็น
ภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัด 
             2.2  วัตถุประสงค์ 
                    2.2.1 เพื ่อวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) และ ก.ค.ศ.กำหนดอย่าง
เคร่งครัด และนำแผนอัตรากำลังมาใช้บริหารจัดการอัตรากำลังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดให้เกิดประโยชน์ ประสิทธิภาพสูงสุด   

         2.2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญของข้อมูลอัตรากำลังครูในการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษา  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อ
ทางราชการสูงสุด 
         2.2.3 เพื่อเป็นแนวทางให้สถานศึกษาจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นไปในแนวทางเดียวกันสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและสถานศึกษาในสังกัด
มีแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการบริหารงานด้านบุคคล  
                  2.3.4  เพ่ือรองรับการวางแผนอัตรากำลังครูที่จะเกษียณอายุราชการ ตามสาขาวิชาเอกที่ต้องการ 
จัดทำแผน 10 ปี คือ พ.ศ.2564-2574 ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็น
ภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัด 
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    2.3  เป้าหมาย 
           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีแผนอัตรากำลัง ข้าราชการครูและ  

บุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้บริหารจัดการอัตรากำลังในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด      

     2.4 ผลผลิต  และผลลัพธ์ 
    2.4.1  ผลผลิต (Output) 

                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีแผนอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ข้อมูลอัตรากำลัง ของ 10 มิ.ย.65 เป็นฐานข้อมูล และให้แสดงจำนวน
ครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด  และรายงานจำนวนครูที่จะเกษียณอายุ
ราชการในแต่ละปี (คน) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564-2574 และรายงานสาขาวิชาเอกอื่น ๆ (นอกเหนือจากมาตรฐาน
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ สถานศึกษา) ที่ต้องการนอกเหนือจากมาตรฐานที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ให้ครบจำนวน 243 โรงเรียน ตามแบบที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด รวบรวมข้อมูลรายงานเขตตรวจราชการที่ 11   
  2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
           การวางแผนอัตรากำลังและสารสนเทศที่ใช้ประกอบการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
จัดทำข้อมูลอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 10 มิ.ย.2565 ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ.กำหนด และมีแผนอัตรากำลังครู 10 ปี  (2564-2574) ในการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ตามสาขาวิชาเอกที่ต้องการของสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการในแต่ละปี 
การรายงานข้อมูลการวางแผนอัตรากำลังเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ของเขตตรวจ
ราชการ ที่ 11 และรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ   (KPIs) 
        2.5.1  เชิงปริมาณ 
                  สถานศึกษารายข้อมูลวางแผนอัตรากำลัง ตามมาตรฐานวิชาเอก ที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและรายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ 
ตั้งแต่ 2564- 2574 ข้อมูลถูกต้อง ครบตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
  2.5.2  เชิงคุณภาพ 

          สามารถนำแผนอัตรากำลังไปใช้บริหารจัดการอัตรากำลังข้าราชการครูแ ละ 
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ทั้งด้านการบรรจุ  ย้ายและแต่งตั้งการเกลี่ยอัตรากำลังจากโรงเรียนที่มี
อัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปโรงเรียนที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
     2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
                     2.6.1  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีความรู้ 



 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร             หน้า 177 
 

ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่ามีความสำคัญต่อ
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อนักเรียนมาก ในการาวางแผนอัตรากำลังครู 
                      2.6.2  การนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ  ตามความต้องการสาขาวิชาการ
เพื่อรองรับข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการในรอบ 10 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2564 – 2574 จัดทำข้อมูลวางแผน
อัตรากำลังเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
  2.6.3 มีแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 10 ปี (2564 – 2574)  เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
                     2.6.4  มีแผนอัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้บริหารจัดการ
อัตรากำลังในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด      
 2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ :  ตุลาคม   2564   -  กันยายน  2565 
 2.8  สถานทีด่ำเนินโครงการ  :   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                                          
 2.9  งบประมาณ   (งบดำเนินงาน)    20,000.-  บาท   (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ)   

กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล
การวางแผนอัตรากำลังฯตามคำสั่ง สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

- 20,000 - - 20,000 

กิจกรรมที่ 2 หนังสือแจ้งโรงเรียนในการจัดทำ
แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- - - - - 

รวมทั้งสิน - 20,000 - - 20,000 
2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 

รวม 
ไตรมาสที่ 

1 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. -มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.65) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน
จัดทำข้อมูลการวางแผนอัตรา-
กำลังฯ  

- 20,000 - - 20,000 

กิจกรรมที่ 2 หนังสือแจ้ง
โรงเรียนในการจัดทำแผน
อัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- - - - - 

รวมทั้งสิ้น - 20,000 - - 20,000 
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โครงการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง  (PA) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายนิพนธ์  ศรีลาศักดิ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                   นางขวัญกมล  จันปุ่ม    ตำแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

                    เป้าหมาย :  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
               การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การประเมินผลการพัฒนางานจะยกระดับ 

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ
ที่ดำรงอยู่ มีระบบการประเมินแบบออนไลน์เพื่อประกอบการพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะและคงวิทยฐานะ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ทำให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง 
มีคุณภาพ มีความสามารถด้านเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 สามารถพัฒนาอาชีพได้ตลอดการทำงาน 
              1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
                   เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 
               เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็น  
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา  ปรับตัว  สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีระสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                   การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท : โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาทักษะ  ให้กับครู
เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับ  
ตนเอง และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดการรักการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

          แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

   แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
   เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการ 

เรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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      การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : โครงการดังกล่าวเป็นการเสริมสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ๆที่เกิดขึ้น เพื่อให้ครูมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องและพร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 
 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
          เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนา        

ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย 
         ประเด็นการปฏิรูป :  เส้นทางวิชาชีพครูเพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทน และ 

สวัสดิการที่เหมาะสม 
 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

           เป้าหมาย : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

         นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
         แนวทางการดำเนินงาน :  
               (1) ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่ละ 

ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที ่สร้างสมดุลทุกด้าน  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  

     (2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที ่ได้ดี มีความรู ้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
             2.1  หลักการและเหตุผล 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54  
วรรคสี่ บัญญัติว่า “การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้
ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ”และหมวด 16 การ
ปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 จ.ด้านการศึกษา (3) บัญญัติว่า“ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนา
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง 
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรม
ในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู”ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -2579)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารการจัดการศึกษาได้กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาระบบการประเมินตำแหน่งและ     
วิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นระยะ ๆ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ 
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ความชำนาญการ หรือความเชี ่ยวชาญในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุ ก.ค.ศ. จึงได้กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  
ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดให้
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
จำนวน 3 คน ประกอบด้วยผู ้บังคับบัญชาของผู ้รับการประเมิน ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ จำนวน 2 คนเป็นกรรมการ เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหารมีโรงเรียนในสังกัดและผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 243 โรงเรียน จึงต้องแต่งตั้ง
กรรมการในการประเมินเพื่อทำให้การประเมินมีความรวดเร็วและคุณภาพ เพื่อให้การประเมินผลการพัฒนา
งานตามข้อตกลงบรรลุผลสำเร็จ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
              2.2 วัตถุประสงค์ 
                    2.2.1 เพื ่อให้ผู ้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  และผู ้บริหารการศึกษาตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)  

        2.2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  และผู้บริหารการศึกษาตำแหน่ง        
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ  
และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องในการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
                 2.3  เป้าหมาย 

               ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลการพัฒนางาน
ตามข้อตกลง (PA) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
       2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์ 
                     2.4.1 ผลผลิต (Output) 

            ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  243  คน  ศึกษานิเทศก์  จำนวน  18  คน และ   
รองผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวน 4 คน ได้รับการประเมินทุกคน 
  2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
                    ผู้รับการประเมินทุกคนผ่านการประเมินตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70  

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ   (KPIs) 
      2.5.1  เชิงปริมาณ 

                             ผู้รับการประเมิน  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน 243 คน  ศึกษานิเทศก์  
จำนวน 18 คน  และรองผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 4 คน 
            2.5.2  เชิงคุณภาพ 
                               ผู้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่ตำกว่าร้อยละ 70 
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     2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
                     ผู้รับการประเมิน  มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)   
และสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกคน                       
     2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  :  ตุลาคม   2564   -  กันยายน  2565 
     2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ  :  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                       ประถมศึกษามุกดาหาร                                           
     2.9  งบประมาณ   (งบดำเนินงาน)    20,000.-  บาท   (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 :  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์และ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ
ข้อตกลงในการพัฒนางานต่อผู้บังคับบัญชา  และ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบให้
เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 2 : ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง - 34,000 6,000 - 40,000 
กิจกรรมที่ 3 : นำผลการประเมินส่งเข้าระบบ DPA - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - 34,000 6,000 - 40,000 

  2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.. -มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 
กิจกรรมที่ 1 :  ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์และ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเสนอข้อตกลงใน
การพัฒนางานต่อผู้บังคับบัญชา  
และผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเห็นชอบให้เป็น
ข้อตกลงในการพัฒนางาน 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 2 : ประเมินผลการ
พัฒนางานตามข้อตกลง 

- - - 40,000 40,000 

กิจกรรมที่ 3 :  นำผลการ
ประเมินส่งเข้าระบบ DPA 

- - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 40,000 40,000 
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โครงการการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายนิพนธ์  ศรีลาศักดิ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

                    นางทวินันท์   ไชยมาโย   ตำแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
           นางสาวอนง   เสียงเพราะ    ตำแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

              1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
                    ยุทธศาสตรท์ี่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
                   เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วม   
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส 
                  ประเด็นยุทธศาสตร์ : บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม      
มีจิตสำนึก  มีความสามารถสูง  มุ่งม่ัน  และเป็นมืออาชีพ 
                   การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูสายงานการสอน  และบุคลากรทางการศึกษา  
ตามมาตรา 38 ค (2)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นการสรรหาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ทำให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงาน ในหน้าที่ในการบริหาร
สถานศึกษา  การปฏิบัติการสอน  และการปฏิบัติงาน 
              1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
                  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 
               เป้าหมาย  : การบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
                   การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท  :  เป็นการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ทำให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานในหน้าที่ในการบริหารสถานศึกษา การปฏิบัติการสอน   
และการปฏิบัติงาน 

   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   แนวทางการพัฒนา  : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไป 

ตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการใน
การปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและ
เลื่อนระดับตำแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการ
ป้องกันการแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐตามความรู้
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและ
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หมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพื่อประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุก
ประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่ วคราว ให้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมมีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณา
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำของค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ 

   เป้าหมายของแผนย่อย : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน      
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีตวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : การบริหารงานบุคคลในสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ระบบคุณธรรมและ หลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหาร
จัดการมีความคล่องตัวเกิดความอิสระในการปฏิบัติงานนำไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ส่งผลต่อคุณภาพของหน่วยงานและผู้เรียน และได้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ในการบริหารจัดการ 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 
          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
          เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบ 

วิชาชีพครูและอาจารย์ 
          ประเด็นการปฏิรูป : เส้นทางวิชาชีพครูเพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทน และ 

สวัสดิการที่เหมาะสม 
 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
          เป้าหมาย : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
          นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 

          แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาครูและบุคลการศึกษา  ให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
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ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
             2.1  หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ระบบ
คุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเกิดความอิสระในการปฏิบัติงาน
นำไปสู่การบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ส่งผลต่อคุณภาพของ
หน่วยงานและผู้เรียน และได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารจัดการ ด้วยเหตุผลดังกล่าว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูสายงานการสอน และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
              2.2 วัตถุประสงค์ 
                    2.2.1 ได้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูสายงานการสอน และบุคลากรทางการศึกษา ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารสถานศึกษา การปฏิบัติหน้าที่การสอน และการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในทุกๆด้าน 
                    2.2.2 การดำเนินงานด้านบริหารบุคคลถูกต้อง รวดเร็ว เป็นตามหลักธรรมาภิบาล สนองความ
ต้องการของสถานศึกษา หน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
          2.2.3  การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
         2.2.4  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
             2.3 เป้าหมาย 

          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  และตำแหน่งครู 
สายผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2) 

 2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์ 
                   2.4.1 ผลผลิต (Output) 

      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ดำเนินการย้ายและแต่งตั้ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ถูกต้อง รวดเร็ว  
เป็นตามหลักธรรมาภิบาล 
         2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
        สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ดำเนินการย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างครบทุกตำแหน่ง 

 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ   (KPIs) 
     2.5.1  เชิงปริมาณ 

                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ดำเนินการย้ายและแต่งตั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างครบทุกตำแหน่ง       
อย่างน้อยร้อยละ 85 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
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          2.5.2  เชิงคุณภาพ 
       โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ผู ้บริหาร
สถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารสถานศึกษาใน
ทุกๆด้าน การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  มีขวัญกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ 
  2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครูสายผู้สอน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา 
ตามมาตรา 38ค.(2) เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารสถานศึกษา การปฏิบัติงานการสอน 
และการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  :  มกราคม  2564 - กันยายน  2565 
 2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ  :   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                                           
 2.9  งบประมาณ   (งบดำเนินงาน)    30,000.-  บาท   (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู ้บริหาร
สถานศึกษา  

- 19,800 - - 19,800 

กิจกรรมที่ 2 : การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน 

- 10,200 - - 10,200 

รวมทั้งสิ้น - 30,000 - - 30,000 
 
2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. -มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 
กิจกรรมที่ 1  การย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

- - - 19,800 19,800 

กิจกรรมที่ 2 การย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน 

- 10,200 - - 10,200 

รวมทั้งสิ้น - 10,200 - 19,800 30,000 
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โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ  สังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายพิเชษฐ มหาวงศ์   ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                   นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง   ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

             1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
                   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21  
                 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

มุกดาหาร มีการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21และเป็นครูยุคใหม่
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี พร้อมทั้งสร้างระบบการศึกษาท่ีเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
               1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 

               เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็น  
ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
           การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ : เป็นการส่งเสริมและพัฒนาครูในสังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอนที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและสังคมไทย  เพื่อเพิ่มอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้านการศึกษาท่ีเป็นเลิศ 

            แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

   แนวทางการพัฒนา : เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”  ให้เป็นครูยุคใหม่ 
   เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : พัฒนาสมรรถนะครูให้มีความรู้ 



 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร             หน้า 187 
 

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ        
ที่ 21 พร้อมเรียนรู้และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
                เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
         ประเด็นการปฏิรูป : การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ 

ประเมิน  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
               เป้าหมาย : ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
          นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
          แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่   

มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู  

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
             2.1 หลักการและเหตุผล 

        ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กำหนดให้ 
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูอัตราจ้าง,พนักงาน
ราชการ ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอัตราจ้างครู,พนักงานราชการก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน ในการดำเนินการ 

       ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร จึงมีโครงการ 
ในเรื่องของการพัฒนาครูอัตราจ้าง เพ่ือให้ครูอัตราจ้างมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความก้าวหน้า
ในวิชาชีพครู มีความตระหนัก รักและศรัทรา มีจิตสำนึกในความเป็นครูและประพฤติ ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ และการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจอย่างพอเพียง 
 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 
              2.2 วัตถุประสงค์ 
                    2.2.1 เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครู
อัตราจ้างให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   2.2.2  เพ่ือให้ครูอัตราจ้าง มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ การประพฤติตนเป็นผู้ มี 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความก้าวหน้า ในวิชาชีพครู 

        2.2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ครูอัตราจ้าง  มีความรู้ความเข้าใจทักษะในการจัดการเรียนรู้ และ  
ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

        2.2.4 เพ่ือให้ครูอัตราจ้าง  มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
มีความตระหนักรักศรัทธา มีจิตสำนึกในความเป็นข้าราชการ และประพฤติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
    2.3  เป้าหมาย 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งพนักงานราชการ  จำนวน 103 คน  
    2.4 ผลผลิต  และผลลัพธ์ 

    2.4.1  ผลผลิต (Output) 
  ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้รับการพัฒนา  

ด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  เจตคติต่อวิชาชีพครู  ความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครู  
ปฏิบัติงานหน้าที ่ราชการด้วยความซื ่อสัตย์สุจริต  เสมอภาคและเที ่ยงธรรม  มีความวิริยะ  อุตสาหะ  
ขยันหมั่นเพียร  ดูแลเอาใจใส่  รักษาประโยชน์ของทางราชการ  มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  
ระเบียบ  หลักเกณฑ์  นโยบายในการจัดการศึกษา  ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นของครู  ทักษะในการ
จัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  ด้านทักษะชีวิต  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  
  2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 

           (1) บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา ตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง  มีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

                    (2) ผู้ได้รับการพัฒนามีความพอใจในความม่ันคงและมีเจตคติท่ีดีในการประกอบ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  

                     (3) บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้
ตามสมรรถนะและเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
                               (4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ   (KPIs) 
       2.5.1  เชิงปริมาณ 
       (1) ร้อยละ 100 ของผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  สามารถนำ
ความรู ้ประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานบูรณาการการจัดการเร ียนการสอนได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
       (2) ร้อยละ 100  ความพึงพอใจต่อการอบรมตามโครงการการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง  พนักงานราชการ  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร  มีความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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       2.5.2  เชิงคุณภาพ 
       ครูได้รับการพัฒนา ด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติต่อ
วิชาชีพครู  ความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครู  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอภาคและเที่ยงธรรม  
มีความวิริยะ อุตสาหะขยันหมั่นเพียร  ดูแลเอาใจใส่  รักษาประโยชน์ของทางราชการ  และมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ์ นโยบายในการจัดการศึกษา  ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จำเป็น
ของครู  ทักษะในการจัดการเรียนรู้  จัดกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน  ด้านทักษะชีวิต  
สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง    
 2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         2.6.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมีองค์
ความรู้  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  นโยบายในการจัด
การศึกษาตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นของครู สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และความตระหนักในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงาน  และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และการ
พัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงส ุดกับสังคม  ชุมชน  นักเรียนได้อย่างยั่งยืน 
        2.6.2  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ  การปลูกฝังประชาธิปไตย  วินัย  สร้างค่านิยมที่ดีงาม และความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทยและการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นโยบายในการจัดการศึกษา  ตลอดจนสิทธิประโยชน์
ที่จำเป็นของครู  สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติงาน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการ 
 2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ :  กรกฎาคม  2565  - กันยายน  2565 
 2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ  :   ห้องประชุมคุรุมุกดา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                   ประถมศึกษามุกดาหาร     
   2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)   จำนวน  18,000.-  บาท   (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 :  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา  
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ  สังกัด สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

- 18,000 
 

 

- 
 

 

- 18,000 
 

รวมทั้งสิ้น - 18,000 - - 18,000 
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2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 
กิจกรรมที่ 1 : อบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ตำแหน่ง  
พนักงานราชการ  สังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 

- - 18,000 - 18,000 

รวมทั้งสิ้น - - 18,000 - 18,000 
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โครงการการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายพิเชษฐ มหาวงศ์  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                   นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง   ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

             1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
                   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
                ประเด็นยุทธศาสตร์ : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
              การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : พัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพลูกจ้าง 

ชั่วคราวและลูกจ้างประจำให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
              1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 
                เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็น  

ของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ :  เป็นการส่งเสริมและพัฒนาลูกจ้างชั่วคราวและ
ลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาการและวิชาชีพ  เพ่ือเพ่ิมอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่เป็นเลิศ 

   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

   แนวทางการพัฒนา : เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”  ให้เป็นครูยุคใหม่ 
   เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : พัฒนาสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว 
และลูกจ้างประจำให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ และมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 พร้อมเรียนรู้และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 
          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
              เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษที่ 21 
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         ประเด็นการปฏิรูป : ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการ  
เรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

                  เป้าหมาย :  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ  ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน 
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
          นโยบายท่ี 3  ด้านคุณภาพ 
         แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพ 

ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 

             2.1 หลักการและเหตุผล 
        ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  พิจารณาเห็นว่ากระแสของโลก 

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู่ของบุคคลใน
สังคม ทำให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุผลสำเร็จเท่าที่ควรจะเป็น ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึง ได้จัดทำโครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีขวัญ
และกำลังใจ และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นหน่วยงานการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   มีหน้าที่ประสาน การระดม 
ทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพของ
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 
              2.2 วัตถุประสงค์ 
                    2.2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจำให้สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

          2.2.2 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติ  
หน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ  

         2.2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ของลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างประจำ 
ในการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

             2.2.4 เพ่ือสร้างความสามัคคีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
    2.3  เป้าหมาย 
  ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั ่วคราวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร  จำนวน 381 คน 
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     2.4 ผลผลิต  และผลลัพธ์ 
    2.4.1  ผลผลิต (Output) 

                   ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร  ได้รับการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  จำนวน 381 คน  
  2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 

           (1) บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา ตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง  มีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

                    (2) ผู้ได้รับการพัฒนามีความพอใจในความม่ันคงและมีเจตคติท่ีดีในการประกอบ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  

                     (3) บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้
ตามสมรรถนะและเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
                               (4) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ   (KPIs) 
  2.5.1  เชิงปริมาณ 
   (1) ร้อยละ 100 ของผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  สามารถนำความรู้ประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   (2) ร้อยละ 100  ความพึงพอใจต่อการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว มีความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
   ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวได้รับการพัฒนา ด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความวิริยะ อุตสาหะขยันหมั่นเพียร  
ดูแลเอาใจใส่  สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง    

2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง มีความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่  สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และความตระหนักในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงาน  
และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ :  กรกฎาคม  2565  - กันยายน  2565 
 2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ  :   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร    
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   2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)   จำนวน  50,000.-  บาท   (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที ่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พ ัฒนาศ ั กยภาพการปฏ ิบ ั ต ิ งานของ
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว  สังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 

- 50,000 
 

 

- 
 

 

- 50,000 
 

รวมทั้งสิ้น - 50,000 - - 50,000 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 
กิจกรรมที่ 1 : อบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
และลูกจ้างชั่วคราว  สังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 

- - 50,000 - 50,000 

รวมทั้งสิ้น - - 50,000 - 50,000 
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โครงการประชุมคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรองรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายพิเชษฐ มหาวงศ์  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                   นางมิตรภูไทย หงษ์เวียง   ตำแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

             1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

      เป้าหมาย  : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
               ประเด็นยุทธศาสตร์  : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี 21  
                การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูให้เป็นทรัพยากร 

มนุษย์ที่มีคุณภาพที่เป็นกำลังสำคัญด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพส่งผลต่อการศึกษาของไทยในอนาคต 
              1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
              เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 

                 เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็น 
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงาน  ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                    การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ : ส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ      
สร้างความศรัทธาและความเชื่อม่ันในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

   แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการ 

เรียนรู้  และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ให้มีสมรรถนะวิชาชีพและ
สมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
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 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 
          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
           เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบ 

วิชาชีพครูและอาจารย์ 
          ประเด็นการปฏิรูป : การผลิตครูและคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของ 

ประเทศ  และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
               เป้าหมาย : คนทุกช่วงวัยมีทักษะ  ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน 

การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
          นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 

          แนวทางการดำเนินงาน  : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นครูยุคใหม่มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมี ความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู  

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
             2.1 หลักการและเหตุผล 
                   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในด้านต่างๆ ในการ
เสริมแรงให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการ
บริหารงานด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพที่ส่งผลต่อการศึกษาของไทยในอนาคตการส่งเสริม  สนับสนุน  
ยกย่องเชิดชูเกียรติ  การสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาให้กับผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ  เสียสละ  เพื่อประโยชน์ของทางราชการ  การพัฒนาศักยภาพบุคคลให้มีขีด
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น  การพัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้จัดทำโครงการประชุมคัดเลือกครู  
ผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรองรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) นี้ขึ้น เพ่ือ
เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานเป็นการเปลี่ยนแปลงให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
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              2.2 วัตถุประสงค์ 
          2.2.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริม  สนับสนุน  ยกย่อง  เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้กับ  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะให้
สาธารณชนได้รับรู้รับทราบ 
  2.2.2 เพื่อเป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 
  2.2.3 เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปใช้เพื่อความเจริญก้าวหน้าในสายงาน
วิชาชีพได้ 
  2.2.4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองให้
เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ  สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในวิชาชีพ
ครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 
    2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1 ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดของแต่ละหน่วยงาน 
  2.3.2 ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 

2.4   ผลผลิต  และผลลัพธ์ 
  2.4.1  ผลผลิต (Output) 

                           (1)  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละ
หน่วยงานได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับจังหวัด  ระดับภาคและระดับชาติของรางวัล
ประเภทต่างๆ  
       (2) ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละหน่วยงานได้รับการคัดเลือกเพื่อรับ
รางวัลเชิดชูเกียรติระดับจังหวัด  ระดับภาค   และระดับชาติของรางวัลประเภทต่างๆ   
  2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 

(1)  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานราชการ   ในสังกัดได้รับการส่งเสริม  สนับสนุน  ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
และประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบ 
   (2)  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด  ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 
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   (3) ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปใช้เพ่ือความเจริญก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพได้ 
   (4) ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ  สร้างความศรัทธาและความเชื่อม่ันในวิชาชีพครูให้เป็นที่
ประจักษ์แก่สังคม 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ   (KPIs) 
       2.5.1  เชิงปริมาณ 
       (1) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามมุกดาหาร ที ่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนด  
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
       (2) ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั ่วคราว  พนักงานราชการ  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 2  ของกลุ่ม
ลูกจ้างในสังกัด 
      2.5.2  เชิงคุณภาพ 
      ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานราชการ  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล  ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ ขั ้นดีเยี ่ยม ดีเด่น  ประจำปี พ.ศ. 2565 มีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
 2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
       2.6.1  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว  พนักงานราชการ  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร  มีความภาคภูมิใจในตนเอง  และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
และผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
      2.6.2  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถนำ
รางวัลที่ได้รับไปใช้ในการเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพได้ 
 2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ :  ตุลาคม  2564   -  กันยายน  2565 
 2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ  :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร    
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 2.9  งบประมาณ     งบดำเนินงาน    5,000.-  บาท   (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ)    

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินการ
คัดเล ือก/และแต่งตั ้งคณะทำงาน ตามหลักเกณฑ์แนว
ทางการคัดเลือกของรางวัล (OBEC  AWARDS) 

- 3,000 2,000 - - 
 

รวมทั้งสิ้น - 3,000 2,000 - 5,000 
 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 
กิจกรรมที1่ : ประชุมคณะกรรมการ 
วางแผนการดำเนินการคัดเล ือก/
และแต ่ งต ั ้ งคณะทำงาน  ตาม
หลักเกณฑ์แนวทางการคัดเลือกของ
รางวัล (OBEC  AWARDS) 

- - 5,000 - 5,000 

รวมทั้งสิ้น - - 5,000 - 5,000 
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โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรและลูกจ้าง 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายพิเชษฐ   มหาวงศ์   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                   นางมิตรภูไทย  หงษ์เวียง   ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

ส่วนที่  1   ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
              เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     เป้าหมาย  : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
               ประเด็นยุทธศาสตร์  : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
               การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีเป้าหมาย 

การพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีคุณภาพ โดยคนไทยมี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อ่ืน  มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  
             1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
                   เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 

                เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก 
ศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงาน  ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นมีนสิัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                  การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ  : โครงการดังกล่าวเป็นการกำหนดแนวทางการบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญ เพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ด้าน นำความรู้ประสบการณ์
นำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการได้ในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม 

         แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษท่ี 21 

         แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
         เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้   
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
        การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและ 

พัฒนาเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และทัศนคติที่ดีในการดำเนินงาน  สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ 
เพ่ือมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ 



 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร             หน้า 201 
 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 
          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
           เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
          ประเด็นการปฏิรูป :  การพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา 
 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
          เป้าหมาย : สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม 

หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

          นโยบายท่ี 3  ด้านคุณภาพ 
          แนวทางการดำเนินงาน  :  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพใน 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
   2.1  หลักการและเหตุผล 
          การพัฒนายุคใหม่ต้องเป็นการพัฒนามนุษย์  วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนา คือ การเปิด 

โอกาสให้แต่ละคนใช้ศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่“มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”ไม่ใช่
เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของการพัฒนา เนื่องจากในปัจจุบัน เรามีการพัฒนาวัตถุมากขึ้น ปัญหา
สังคมมีมากขึ้น แต่ความเป็นมนุษย์สูญหายไป “คน”เป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ได้รับผลประโยชน์และผลกระทบ
จากการพัฒนาและเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ  จึงต้องพัฒนาคุณภาพของคนในทุก
มิติอย่างสมดุลทั้งจิตใจร่างกาย  ความรู้และทักษะความสามารถ ให้คนพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น  ดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นและสังคมที่
สงบสันติ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีความมุ่งหมายให้ข้าราชการอันเป็น     
กลไกลสำคัญของภาครัฐในการพัฒนาประเทศให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพเพ่ือ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์รวมของประเทศชาติ  จึงเห็นว่าบุคลากรเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนา 
 ดังนั้นการศึกษาดูงานจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายของงานได้
เป็นอย่างดี ผลการดำเนินงานก็จะมีประสิทธิผลเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป จึงได้กำหนดกิจกรรมศึกษาดงูาน 
ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน   
 2.2 วัตถุประสงค์ 

     2.2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรต่างหน่วยงาน 
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                       2.2.2 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                    2.2.3 เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
                    2.2.4 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ  บุคลากร  ลูกจ้างใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                    2.2.5 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการให้แก่  ผู้บริหารการศึกษาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้มีองค์ความรู้  ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่สามารถนำแผนพัฒนาการศึกษาไปใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานและการประยุกต์และเผยแพร่
ในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม  ชุมชน  นักเรียนได้อย่างยั่งยืน 
 2.3  เป้าหมาย 

     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
มุกดาหาร  จำนวน 83 คน มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีความสามัคคี สมานฉันท์ทำงานร่วมกัน
เป็นทีมอย่างมืออาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบริหารงาน การปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานและการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ในการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม ชุมชน นักเรียนได้อย่างยั่งยืน 
 2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์ 

    2.4.1 ผลผลิต (Output) 
             (1)  โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
                         (2) บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ในสังกัด   
จำนวน 83 คน   เข้าร่วมโครงการ 

   2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
                           (1)  บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์  สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        (2) ส่งเสริมให้เกิดความรัก  สามัคคีในหมู่คณะ  อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
  2.5 ดัชนีขี้วัดความสำเร็จ  (KPIs) 
       2.5.1  เชิงปริมาณ 
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  จำนวน 83  คน  ประกอบด้วย 
         - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
         - รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
         - บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 
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        2.5.2  เชิงคุณภาพ 
       (1) บุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมี
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานที่กว้างไกล 
       (2) บุคลากรทุกคน มีองค์ความรู ้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที ่ ม ีความสามัคคี  
สมานฉันท์ ทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบริหารงาน การปฏิบัติงาน
ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และความตระหนักในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาระบบการจัดการ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม  ชุมชน  
นักเรียนได้อย่างยั่งยืน 
 2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         2.6.1 บุคลากรทุกคน  มีองค์ความรู้  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  มีความสามัคคี สมานฉันท์
ทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แนวทางการบริหารงาน  การปฏิบัติงานร่วมกัน
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  และความตระหนักในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงาน  และการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาระบบการจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม  ชุมชน  นักเรียนได้อย่างยั่งยืน 
       2.6.2 บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติการ การปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและได้เพ่ิมพูน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเจตคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ 

     2.6.3  บุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมี แนวคิดใหม่ๆ ในการให้บริการ  สร้างความรักความสามัคคีแก่
บุคลากรในองค์กร    
 2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ : กรกฎาคม - กันยายน  2565 
   2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ   :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา............. 
  2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)  จำนวน  300,000.-  บาท  (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการดำเนินงาน 

- 14,940 - - 14,940 

กิจกรรมที่ 2 :  กิจกรรมในการศึกษาดูงาน - 280,000 - - 280,000 
กิจกรรมที่ 3 : ประชุมเพ่ือสรุปการ 
ดำเนินงานการศึกษาดูงาน 

- 5,056 - - 5,056 

รวมทั้งสิ้น - 300,000 - - 300,000 
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2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. -มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการดำเนินงาน
การศึกษาดูงาน 

- 14,940 - - 14,940 

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมใน
การศึกษาดูงาน 

- 280,000 - - 280,000 

กิจกรรมที่ 3 : ประชุมเพ่ือสรุป
การดำเนินงานการศึกษาดูงาน 

- 5,056 - - 5,056 

รวมทั้งสิ้น - 300,000 - - 300,000 
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โครงการการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในระยะเวลา 1  ปี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายพิเชษฐ์   มหาวงค์  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                    นางมิตรภูไทย  หงษ์เวียง   ตำแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

              1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
                     ยุทธศาสตรท์ี่ 6   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
                      เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนร่วม  
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส 
                   ประเด็นยุทธศาสตร์ : บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม      
มีจิตสำนึก  มีความสามารถสูง  มุ่งม่ัน  และเป็นมืออาชีพ 
                    การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 72 กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมี
ผลงานประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความรับผิดชอบ สมควรได้รับบำเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกคำชมเชย 
รางวัลเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นอย่างไรก็ตาม ในการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา จึงเป็นบทบาทของผู้บังคับบัญชา
ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก 
               1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                      แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
                    เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 
       เป้าหมาย : การบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
                      การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท  :  เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ในการประกอบการเลื่อนเงินเดือน การให้รางวัล และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ชัดเจน มีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม 

   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   แนวทางการพัฒนา : สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ เพื่อให้ผู้นำและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนำ
หน่วยงาน และมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้นำทางความรู้
และความคิด ผลักดันภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
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ผู้ร่วมงานและต่อสังคม เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางความคิดให้ตนเอง มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็น 
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วยทำให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู ้นำการเปลี่ยนแปลง      
เพ่ือสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
     เป้าหมายของแผนย่อย : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชนยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีตวามสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
     การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : เพ่ือให้การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ในการประกอบการเลื่อนเงินเดือน การให้รางวัล และค่าตอบแทนอื่นๆ ชัดเจน      
มีมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม 
  1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 
          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
           เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนา 
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
          ประเด็นการปฏิรูป : เส้นทางวิชาชีพครูเพื ่อให้ครูมีความก้าวหน้าได้รับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม 
  1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
          เป้าหมาย : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
          นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 

   แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาครูและบุคลการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพการจัด  
การเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที ่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
  

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 

             2.1  หลักการและเหตุผล 
         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนดการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติ  

หน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา    
1 ปี ทั้งนี้การประเมินได้กำหนดองค์ประกอบตัวชี้วัดคะแนนการประเมิน ผู้ประเมิน วิธีการประเมินเกณฑ์การ
ตัดสิน และการแจ้งผลการประเมิน โดยให้มีการประเมินในระยะเวลา 1 ปี ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที ่เพื ่อพัฒนาการศึกษาจะอยู ่ภายใต้คำแนะนำ ปรึกษา ของคณะกรรมการที ่ปรึกษา 
(Coaching Team) และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ ์ผล (Evaluation Team) ดำเนินการประเมินตาม
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ระยะเวลาที่กำหนด เพ่ือให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาท อำนาจหน้าที่ และตามระเบียบกฎหมายและภารกิจงานที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  
             2.2  วัตถุประสงค์ 
                    เพ่ือประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาและรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในระยะเวลา 1 ปี  ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
             2.3  เป้าหมาย 

           ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษามุกดาหาร    

   2.4 ผลผลิต  และผลลัพธ์ 
                     2.4.1 ผลผลิต (Output) 
                             มีการประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา
และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในระยะเวลา 1 ปี  จำนวน 2  ครั้ง 
   2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 

              รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน 
สัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี เป็นผู้มีสามารถปฏิบัติงานตามบทบาท 
อำนาจหน้าที่ และตามระเบียบกฎหมายและภารกิจงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ   (KPIs) 
      2.5.1  เชิงปริมาณ 

                             ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน 50 คน   
          2.5.2  เชิงคุณภาพ 

        รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินสัมฤทธิ์ผล 
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สามารถบริหารงานทุกด้านในสถานศึกษา เป็นไปตาม
แบบแผนที่ทางราชการกำหนด 
     2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินสัมฤทธิ์ผล  
การปฏิบัติหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี เป็นผู้มสีามารถปฏิบัติงานตามบทบาท อำนาจหน้าที่ 
และตามระเบียบกฎหมายและภารกิจงานที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  
     2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  :  ตุลาคม   2564 -  กันยายน  2565 
     2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ  :   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
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              2.9  งบประมาณ   (งบดำเนินงาน)    13,500.-  บาท (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะทำงานวางแผนการ
ดำเนินงานโครงการ/และแต่งตั้งคณะทำงาน 

- 2,000 - - 2,000 

กิจกรรมที่ 2   ดำเนินการประเมินประเมิน
สัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี     

- 11,500 - - 11,500 

รวมทั้งสิ้น - 13,500 - - 13,500 
 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. -มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 
กิจกรรมที่ 1:ประชุมคณะทำงาน   
วางแผนการดำเนินงานโครงการ/   
และแต่งตั้งคณะทำงาน 

- 1,000 - 1,000 2,000 

กิจกรรมที่ 2   ดำเนินการประเมิน
ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษาและรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา  ในระยะเวลา 1  ปี 

- 5,750 - 5,750 11,500 

รวมทั้งสิ้น - 6,750 - 6,750 13,500 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร             หน้า 209 
 

โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายและวินัยเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายอภิชาติ   เสียงล้ำ     ตำแหนง่ นิติกรชำนาญการ   
                              นายพิศาล   แก้วสะพาน   ตำแหน่ง   นิติกรชำนาญการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

     เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

               ประเด็นยุทธศาสตร์  :  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
               การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (4) การบริหาร
จัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
             1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                    เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของ 
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงาน  ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น      
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

                การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ : ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบโดย (1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ( 2) 
บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (4) การบริหารจัดการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

         แผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
         แนวทางการพัฒนา :  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ 

ใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง
เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้
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ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเ สริม
การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

         เป้าหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตเรียนรู้  และ 
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

         การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : ปลูกจิตสำนึกและค่านิยมให้บุคลากร 
ในสังกัดในการต่อต้านการทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที ่ราชการอย่างเปิดเผย ถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
          เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 

ในศตวรรษท่ี 21 
         ประเด็นการปฏิรูป : การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือ 

พัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
          เป้าหมาย : คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ  และสมรรถนะตามมาตรฐาน 

การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
          นโยบายท่ี 3  ด้านคุณภาพ 
          แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นครูยุคใหม่   

มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู  

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
   2.1  หลักการและเหตุผล 
          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการอบรมสั่งสอน 

นักเรียน เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถท่ีสมบูรณ์ ที่จะปกป้องดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศชาติ แต่ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้นั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องมีความ
พร้อม ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ที่จะประกอบการปฏิบัติหน้าที่และประกอบการ
ดำรงชีวิต เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำการในทางที่เสี่ยง ที่จะฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบ นำไปสู่การกระทำ
ความผิดทางวินัยและผิดกฎหมาย ซึ่งการขับเคลื่อนองค์กร ให้บรรลุสู ่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้น       
ต้องอาศัยบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลัก และต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม 
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ซึ่งหน่วยงานและหรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จึงควรตระหนักถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ของตนเอง ที่จะทำให้
ข้าราชการในสังกัดมีนัยคุณธรรม จริยธรรมให้มากที่สุด เพื ่อป้องปรามมิให้มีการทุจริตในทุกรูปแบบ              
ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๙๕ 
กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีวินัย ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
กระทำผิดวินัย และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 ดังนั้น การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายและวินัย เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงเป็นเรื่องสำคัญที่หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ ควร
เอาใจใส่และให้ความสำคัญ เพราะหากข้าราชการมีความรู้ทางกฎหมายและวินัยแล้ว จะเป็นการลดโอกาสที่จะ
กระทำผิดวินัย การดำเนินการทางวินัยจึงควรเป็นมาตรการขั้นสุดท้าย ที่หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาควรนำมา
ปฏิบัติ หลังจากที่ไม่อาจเลือกปฏิบัติในทางอื่นใดได้แล้ว ซึ่งเป็นเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีโครงการ
ดังกล่าวนี้ 
 2.2 วัตถุประสงค์ 

2.2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ มีความรู้ทางกฎหมาย  
และระเบียบในตำแหน่งหน้าที่และมีวินัยเพ่ือนำสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

          2.2.2  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายและ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ของตน และมีวินัยต่อตนเองมากข้ึน 

2.2.3  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรับผิดชอบ และตั้งใจ  
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และลดอัตราการกระทำผิดวินัยราชการ 

          2.2.4  เพ่ือประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย พัฒนาและส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม  
ของข้าราชการครู อันจะเป็นแนวทางให้โรงเรียนในสังกัด ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.3  เป้าหมาย 
                  2.3.1  เชิงปริมาณ 
                            (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีคู่มือหรือเอกสาร  เกี่ยวกับ
กฎหมาย อุทธรณ์และวินัยข้าราชการครู  
         (2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
ประถมศึกษามุกดาหาร เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด 19 เครือข่าย ๆละ 6 คน   จำนวน 114 คน บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 131 คน 
    2.3.2  เชิงคุณภาพ  
         ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์และวินัยข้าราชการครู วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
คดีปกครอง ความรับผิดทางละเมิด และสถิติเรื่องร้องเรียนลดน้อยลง 
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 2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 
          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ หลักเกณฑ์ 

และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย 
  2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 

                 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้
ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในสถานศึกษา และสังคมต่อไป 

 2.5  ดัชนีขี้วัดความสำเร็จ  (KPIs) 
        2.5.1  เชิงปริมาณ  สถิติการกระทำผิดวินัยข้าราชการและเรื่องร้องเรียนลดลงเมื่อเทียบการปีที่ผ่านมา 
        2.5.2  เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการ
ดำเนินการทางวินัย ดำเนินการทางวินัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสถิติการกระทำผิดวินัยลดน้อยลง 
 2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทาง
วินัย สามารถดำเนินการทางวินัยได้เองอย่างมีประสิทธิภาพและสถิติการกระทำผิดวินัยลดน้อยลง 
 2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  :  มกราคม - มีนาคม 2565 
 2.8   สถานที่ดำเนินโครงการ  :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)   จำนวน  40,000.-  บาท   (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที ่ 1 : ประชุมคณะทำงานวางแผนการ
ดำเนินงาน 

- 1,500 - - 1,500 

กิจกรรมที ่  2 : จ ัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน
กฎหมายและวินัยเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

- 37,000 1,500 - 38,500 

รวมทั้งสิ้น - 38,500 1,500 - 40,000 
  2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.. -มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 
กิจกรรมที่ 1 :  ประชุมคณะทำงานวาง
แผนการดำเนินงาน 

- 1,500 - - 1,500 

กิจกรรมที่ 2 :  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
ด้านกฎหมายและวินัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา 

- 38,500 - - 38,500 

รวมทั้งสิ้น - 40,000 - - 40,000 
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โครงการตรวจสอบภายใน  ประจำปีงบประมาณ  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                             หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายประสพสุข  จันเต็ม    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

     1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
           ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
           เป้าหมาย : ภาครัฐมีความโปร่งใส   ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     ประเด็นยุทธศาสตร์ : ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ  ทุกประเด็น ทุกภารกิจ  และทุกพ้ืนที่ 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
มุกดาหาร   มีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส  ถูกต้อง เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
          1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ     ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   
          เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

          การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
และสถานศึกษาในสังกัด  มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีแผนการจัดหา   
การควบคุม การจำหน่าย เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิน 

 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใส
สะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  

เป้าหมายแผนย่อย : ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
       การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต  และ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ และมีมาตรการดำเนินงานโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความสุจริต  
และความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม 
  1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 
          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
         เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 5 : ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง กลยุทธ์ดำเนินการ : เร่งสร้าง
การรับรู้และจิตสำนึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต  ประพฤติมิชอบ  โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม 
 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 -2579  
          ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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          เป้าหมาย : โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัว  ชัดเจน   
และสามารถตรวจสอบได้    
 1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
         นโยบายที่ 3   ด้านประสิทธิภาพ 
         แนวทางการดำเนินการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  มีนวัตกรรมเป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล 

        หน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่สำคัญ  คือ  การควบคุมการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  ให้ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้  และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยง ที่จะทำให้หน่วยงานปฏิบัติไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ การรายงานเป็นเครื่องมือในการควบคุม และแจ้งผลการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งแต่จะทำอย่างไร ผู้บริหาร
จึงจะมั่นใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานในการกำกับดูแลได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  และนโยบายที่วางไว้อย่าง
จริงจังสม่ำเสมอ ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายใน จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถจะใช้ให้หน่วยงานหรือสถานศึกษาใน
สังกัดบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื ่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้ หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินงานเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบดูแลทรัพย์สิน ตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการ
รายงานผลการตรวจสอบภายในไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหน่วย
ตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ  2565  ขึ้น 
 2.2  วัตถุประสงค์ 

        2.2.1 เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีการพัสดุและรายงานการเงิน ถูกต้องครบถ้วน 
 

       2.2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและรายงานการเงินของหน่วยงานและใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหาร 

       2.2.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากร  และส่งเสริม  เสนอแนะ  รวมทั้งติดตามสถานศึกษาที่ได้คะแนนการ 
ประเมินอยู่ในระดับปรับปรุงให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่ถูกต้อง 
 2.3  เป้าหมาย  
                  หน่วยรับตรวจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และสถานศึกษาในสังกัด  
จำนวน 50 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงานการเงินบัญชี   
พัสดุ  และการควบคุมภายในได้ถูกต้องตามระเบียบฯ 
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  2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์ 
   2.4.1 ผลผลิต (Output) 

        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  และสถานศึกษาในสังกัดจำนวน  
50 โรงเรียน สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล 
     2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   และสถานศึกษาในสังกัดมีระบบ 
การควบคุมภายในที่ดี มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีแผนการจัดหา การควบคุมการจำหน่ายเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิน 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  (KPIs) 

   2.5.1 เชิงปริมาณ 
      จำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการตามแผนการตรวจสอบภายใน 

ประจำป ี2565 
   2.5.2 เชิงคุณภาพ 
            (1) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
         (2) ร้อยละของข้อเสนอแนะ/แนะนำ  ที่ได้รับการนำไปปฏิบัติ 

  2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          2.6.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   และสถานศึกษาในสังกัด  จำนวน  
50  โรงเรียน สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ มีการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล 
        2.6.2  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  และสถานศึกษาในสังกัด  
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้อง รวดเร็ว มีการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวปฏิบัติ  และ
กำหนดการตามแผนปฏิบัติการ 
 2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  :  ตุลาคม  2564  -  กันยายน  2565 
  2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   และโรงเรียน
ในสังกัด   จำนวน 50  โรงเรียน 
 2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)    จำนวน 70,000.- บาท   (ขออนุมัตถิั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 : การตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษาใน
สังกัด  จำนวน 50 โรง 

28,800 - 2,000 12,000 42,800 

กิจกรรมที่ 2 : ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการให้
ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

14,400 - 1,600 5,000 21,000 
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 2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)    จำนวน 70,000.- บาท   (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) ต่อ 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 3 : ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ของส่วนราชการ  (ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี) 

- - 1,000 - 1,000 

กิจกรรมที่ 4  : การให้คำปรึกษาแนะนำแก่
สถานศึกษาในการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีการ
ตรวจสอบพิเศษและงานอ่ืนๆ ตามท่ีนโยบายและ
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- - - - - 

การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน - 5,200 - - 5,200 
รวมทั้งสิ้น 43,200 5,200 4,600 17,000 70,000 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 
กิจกรรมที่ 1 : การตรวจสอบติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด      
50 โรง 

20,000   22,800 42,800 

กิจกรรมที่ 2 :  ตรวจสอบการ
ดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 

 21,000   21,000 

กิจกรรมที่ 3 : ตรวจสอบการใช้จ่าย    
ค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ    
(ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี) 

- - 1,000 - 1,000 

กิจกรรมที่ 4 : การให้คำปรึกษาแนะนำ
แก่สถานศึกษาในการปฏิบัติงานทาง
การเงินและบัญชีการตรวจสอบพิเศษ
และงานอ่ืนๆ ตามที่นโยบายและ
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

- - - - - 

กิจกรรมที่ 5 : การพัฒนาบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

- 5,200 - - 5,200 

รวมทั้งสิ้น 20,000 26,200 1,000 22,800 70,000 



 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                                                                                                   หน้า 217 
 

2.  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
     งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จำนวน 767,000 บาท 
     กลยุทธ์ที่ 3    การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ 

ความสอดคล้องและเชือ่มโยงกับนโยบายสำคัญ 
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1 การประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 2 10,000 กลุ่มอำนวยการ 

2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการ PLC  (Professional 
Learning Community) 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 2 90,000 กลุ่มอำนวยการ 

3 ประชุมสมัมนาข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 2 30,000 กล่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

4 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 2 5 3 2 67,000 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
5 การขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม ่ DLTV/DLIT  ปี 2565  (Digital  Literacy) 
3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 2 5 3 2 20,000 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสง่เสริมคณุภาพการจดัการศึกษา ปงีปบระมาณ 2565 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 3 20,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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ที ่ โครงการ 

ความสอดคล้องและเชือ่มโยงกับนโยบายสำคัญ 
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7 พัฒนาโครงการอาหารกลางวันเพ่ือก้าวสู่โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ  
และตรวจเยีย่ม กำกับ ติดตาม ประเมินผลโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด 

3 การเสรมิสร้างให้คนไทยมี
สุขภาวะที่ด ี

กศ. 1 3 4 3 40,000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

8 การนิเทศตดิตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 1 3 320,000 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

9 การพัฒนาทักษะครผูู้สอนภาษาอังกฤษ 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 3 70,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
10 การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 3 50,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
11 ติดตาม  ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 6 การบริการ ปชช.และ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 
กศ. 6 6 4 3 50,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

รวมทั้งสิ้น 767,000  
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โครงการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสุพัตรา   พรมรักษา   ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
           นางปาลิดา  คำพิชิต       ตำแหน่ง    นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
           นางสาวศุภสุตา   พุทธเจริญ   ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย :  ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

               ประเด็นยุทธศาสตร์  : ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
               การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  :  ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ตรงเป้าหมายของ   

กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามตัวชี้วัด  
ตามมาตรฐานในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
               1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                    เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ :  
                   เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
           การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ : บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีผล
การประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา กลยุทธ์จุดเน้น และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) และผลการประเมินตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

    แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใส
สะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส  ถูกต้อง
เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน  การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  
ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร  โดยการ
สนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  
เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง  สอดส่อง  ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส  เพื่อสกัดกั้นมิให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้   โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

          เป้าหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 



 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                หน้า 220 
 

           การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นำความรู้ที ่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริม
หน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ 
.  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 

         แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
         เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : ด้านการบริหารจัดการ 
                 ประเด็นปฏิรูป : ให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประพฤติมิชอบในระดับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือให้ประเทศ
ปลอดทุจริต 
  1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
            เป้าหมาย : ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษา 
      1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      นโยบายที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ  
           แนวทางดำเนินการ : เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ   ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
            2.1  หลักการและเหตุผล 
                  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน  
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในโดย
ให้มีการรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด
ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรณีผู้กำกับดูแลเป็นบุคคล
เดียวกับกระทรวงเจ้าสังกัด ให้ถือว่ากระทรวงเจ้าสังกัดได้รับทราบรายงานนั้นแล้ว โดยการรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามแบบรายงานแนบท้ายหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยหน่วยงานของ
รัฐสามารถกำหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม  และใช้ข้อมูลการรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้   
  เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร เป็นไปอย่างถูกต้องตามแนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  และสามารถรายงานต่อต้นสังกัดได้ทันตาม
กำหนดเวลา จึงเห็นสมควรให้มีโครงการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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              2.2 วัตถุประสงค์ 
                    2.2.1 เพื่อดำเนินการและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
           2.2.2 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานและประเมินผลการควบคุม
ภายในให้สามารถรายงานผลประเมินผลการควบคุมภายในต่อต้นสังกัดได้ถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา 
          2.2.3  เพื่อรับทราบการประเมินผลการควบคุมภายในตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมา และนำ
ข้อมูลที ่ได้ไปพัฒนาระบบควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและ
สถานศึกษาในสังกัดต่อไป 
 2.3   เป้าหมาย 
   2.3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที ่ได้รับไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีม เกิดความร่วมมือร่วมใจ มีความรักใน
องค์กรส่งเสริมหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ  
     2.3.2 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมีความพึงพอใจในการ
บริการ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ  ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล 
 2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์  
               2.4.1  ผลผลิต (Output)  

         (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับรายงานผล 
ประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

        (2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีรายงานผลประเมินผล 
การควบคุมภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

    2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  
                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและสถานศึกษาในสังกัด  

มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมดำเนินการและรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในได้ถูกต้องตามแบบแนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ( KPIs)   
  2.5.1  เชิงปริมาณ 

  (1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับรายงานผล  
ประเมินผลการควบคุมภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

        (2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีรายงานผลประเมินผล 
การควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวน 1 เล่ม    
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  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
                      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและสถานศึกษา มีแนวทาง 

การพัฒนาระบบควบคุมภายในที่ได้จากการสังเคราะห์ผลประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  2.6  ผลที่คาดว่าจะเกิด  

 2.6.1 ผู้ปฏิบัติงานระบบควบคุมภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
มุกดาหารและสถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในได้ตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน   
ของรัฐ พ.ศ. 2561 

           2.6.2 ผู้ปฏิบัติงานระบบควบคุมภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
มุกดาหารและสถานศึกษาในสังกัดสามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ทันตามกำหนดเวลาด้วยความ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 2.7 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  :  ตุลาคม 2564 - กันยายน  2565  
              2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ  :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 2.9 งบประมาณ (งบดำเนินงาน)   จำนวน  10,000.-  บาท   (ขอถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 : การประชุมคณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายในของ สพป.มุกดาหาร 

- 2,200 - - 2,200 

กิจกรรมที่ 2 :  การประชุมติดตามงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน ของ สพป.มุกดาหาร 

- 2,200 - - 2,200 

กิจกรรมที่ 3 :  การประชุมจัดทำรายงานประเมินผล
การควบคุมภายใน ของ สพป.มุกดาหาร 

- 2,200 - - 2,200 

กิจกรรมที่ 4 : การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
ประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สพป.มุกดาหาร 

- 2,200 1,200 - 3,400 

รวมทั้งสิ้น - 8,800 1,200 - 10,000 
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 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

ระยะเวลาดำเนินการ   
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ตค.-ธค.64) 
ไตรมาสที่ 2 
(มค-มีค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิย..65) 

ไตรมาสที่ 4 
(กค.-กย.65) 

กิจกรรมที ่ 1 :  การประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของ สพป.
มุกดาหาร 

2,200 - - - 2,200 

กิจกรรมที่ 2 : การประชุมติดตามงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สพป.
มุกดาหาร 

2,200 - - - 2,200 

กิจกรรมที่ 3 : การประชุมจ ัดทำรายงาน
ประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สพป.
มุกดาหาร 

2,200 - - - 2,200 

กิจกรรมที่ 4 : การประชุมสรุปผลการ 
ดำเนินงานประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของ สพป.มุกดาหาร 

3,400 - - - 3,400 

รวมทั้งสิ้น 10,000 - - - 10,000 
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โครงการประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional 
Learning  Community) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสุพัตรา   พรมรักษา   ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
           นางปาลิดา  คำพิชิต       ตำแหน่ง    นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ 
           นางสาวศุภสุตา   พุทธเจริญ   ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

 1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

      เป้าหมาย :  การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ :  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตใน 

ศตวรรษท่ี 21 
                การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ตรงเป้าหมายของ   

กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศตามตัวชี้วัด   
               1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ :  
                     เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
             การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ : นำนโยบายด้านการศึกษาและข้อมูลข่าวสารด้าน
การศึกษาที่ได้รับจากการรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. และมติที่ประชุมตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การศึกษาส ู ่การปฏิบ ัต ิโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ไปขยายผลสู่
สถานศึกษาในสังกัดแล้ว ครูจะนำแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาที่ได้จากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานั้นไปจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ส่งผลให้ผู ้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาการเรียนรู้ 
                     แนวทางการพัฒนา :  ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและ
ความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบที่เหมาะสม 
  เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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         การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริม
หน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ 
.  1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
          เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุ
เป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับ คุณภาพของการจัดการศึกษา 
  1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
            เป้าหมาย : ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษา 
      1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
       นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ  
            แนวทางดำเนินการ : ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ 

ที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี  มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
            2.1  หลักการและเหตุผล 

        ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการสถานการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร นับเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยการนำ
นโยบายด้านการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ บุคลากรเหล่านี้จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการ
ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้นให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อจะได้นำไปขยายผลสู่
กลุ่ม/หน่วย สถานศึกษาในสังกัด และผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อติดตามรับทราบข้อมูลข่าวสารด้าน
การศึกษาที่เป็นปัจจุบัน และชี้แจงให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเข้าใจในนโยบายด้านการศึกษาและแนวทางการ
ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษานั้น ๆ จาก  ต้นสังกัด เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ตลอดจนรับฟังประเด็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานต่าง ๆ เผื่อจะได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ และร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาของการบริหารจัดการศึกษาได้ทันท่วงที 
              2.2  วัตถุประสงค์ 

          2.2.1 เพ่ือประชุมชี้แจงนโยบายด้านการศึกษา  และข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 
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           2.2.2 เพ่ือร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้สนองต่อนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

           2.2.3  เพ่ือประชุมปรึกษาหารือและประสานงานกัน โดยใช้กระบวนการ PLC แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
   2.3  เป้าหมาย 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีม เกิดความร่วมมือร่วมใจ มีความรักในองค์กร ส่งเสริมหน่วยงาน
สู่ความเป็นเลิศ  
 2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์  
               2.4.1 ผลผลิต (Output)  

                   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีแนวทางการดำเนินงาน 
ด้านการจัดการศึกษาร่วมกันที่สนองต่อนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  
           ผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา 

ที่ถูกต้องชัดเจน และนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ( KPIs)   
      2.5.1  เชิงปริมาณ 

          มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู ้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 ขึ้นไป ในทั้ง 3 กิจกรรม ดังต่อไปนี้  

        กิจกรรมที่ 1 การประชุมประจำสัปดาห์ “สภากาแฟ พุธเช้า ข่าว สพฐ.”  
        กิจกรรมที่ 2 การประชุมทางไกลคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษามุกดาหาร และผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
        กิจกรรมที่ 3 การประชุมผู้บริหาร (สพป.มุกดาหาร) สัญจร เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด    
  2.5.2  เชิงคุณภาพ 

            ผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา 
ที่ถูกต้องชัดเจน และนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2.6  ผลที่คาดว่าจะเกิด  

         ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์  ข้าราชการ 
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ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที ่ทุกคนที ่เกี ่ยวข้องในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร สามารถดำเนินการได้ตามแนวทางการการจัดการศึกษาของที่ได้กำหนดไว้ จนเกิดการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้กับผู้เรียนได้ 
 2.7 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  :  พฤศจิกายน  2564 - กันยายน  2565  
              2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ  :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 2.9 งบประมาณ (งบดำเนินงาน)   จำนวน  90,000.-  บาท  (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 : การประชุมประจำสัปดาห์      
“สภากาแฟ พุธเช้า ข่าว สพฐ.”  

- 30,000 - - 30,000 

กิจกรรมที่ 2 : การประชุมทางไกลคณะผู้บริหาร
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด 

- 26,400 - - 26,400 

 2.9 งบประมาณ (งบดำเนินงาน)   จำนวน  90,000.-  บาท    (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) (ต่อ) 

กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 

กิจกรรมที่ 3 : การประชุมผู้บริหาร (สพป.
มุกดาหาร) สัญจร เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา  

- 33,600 - - 33,600 

รวมทั้งสิ้น - 90,000 - - 90,000 

 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

ระยะเวลาดำเนินการ   
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ตค.-ธค.64) 
ไตรมาสที่ 2 
(มค-มีค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิย..65) 

ไตรมาสที่ 4 
(กค.-กย.65) 

กิจกรรมที ่ 1 : การประชุมประจำสัปดาห์    
“สภากาแฟ พุธเช้า ข่าว สพฐ.”  

6,000 7,800 7,800 8,400 30,000 

กิจกรรมที่ 2 :  การประชุมทางไกลคณะ
ผ ู ้บร ิหารสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษา
ประถมศ ึกษาม ุกดาหาร และผ ู ้บร ิหาร
สถานศึกษา ในสังกัด 

6,600 6,600 6,600 6,600 26,400 

กิจกรรมที่ 3 : การประชุมผู้บริหาร (สพป.
มุกดาหาร) สัญจร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา  

- 11,000  
( 6 แห่ง) 

11,000 
(6 แห่ง) 

11,600 
(7 แห่ง) 

33,600 

รวมทั้งสิ้น 12,600 25,400 25,400 26,600 90,000 
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โครงการประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร  ที่จะเกษียณอายุราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายสายันต์   ผาดโผน  ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
           นางอโนทัย   ยืนยั่ง      ตำแหน่ง   นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

 1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

      เป้าหมาย :  การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ :  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตใน 

ศตวรรษท่ี 21 
                การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ :  

               1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ :  
                     เป้าหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
             การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ มีความรู้ความเข้าใจมีสิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับกับทางราชการ 

 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 
                  แนวทางการพัฒนา :   พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ 
เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่าง
หลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบ
เนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

        เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
         การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุมีความรู้สิทธิต่างๆที่พึงได้รับกับทางราชการอย่างแท้จริงและสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ 
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.  1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 
          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

          เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  : ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร  
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา  และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
  1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
            เป้าหมาย : ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่งผลต่อคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษา 
      1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
       นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ  
            แนวทางดำเนินการ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพการ 

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี   มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

              ในปี พ.ศ. 2565 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 150 คน และลูกจ้างประจำ 
ในสังกัด จำนวน 10 คน จะเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ
ราชการได้รับทราบถึงระเบียบและแนวปฏิบัติ รวมทั้งทราบถึงสิทธิต่างๆ ที่จะได้รับหลังจากเกษียณอายุ
ราชการแล้วอีกทั้งเพื่อเป็นการดำเนินการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินบำเหน็จดำรงชีพ เงินบำเหน็ จราย
เดือน เงิน กบข. และเงิน กสจ. ให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวได้รับเงินบำนาญต่อเนื่องจากเงินเดือน ปกติ จึงได้
จัดทำเสนอโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น 
              2.2  วัตถุประสงค์ 

          2.2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุ 
ราชการ ในปี พ.ศ. 2565 มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิต่างๆ ที่จะพึงได้รับจากทางราชการ 

 2.2.2  เพ่ือจัดทำและยื่นแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จรายเดือน  
เงิน กบข และเงิน กสจ. ให้สามารถได้รับเงิน บำนาญ บำเหน็จรายเดือน ต่อเนื่องจากเงินเดือนประจำ 

 2.2.3 เพื่อให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ในสังกัดที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.2565  
เกิดความม่ันใจการที่จะได้รับบริการที่ดี ขวัญและกำลังใจ และเจตคติท่ีดีต่อองค์กร 
   2.3  เป้าหมาย 

               ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 150 คน และลูกจ้างประจำในสังกัด จำนวน  
10 คน จะเกษียณอายุราชการ  
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 2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์  
               2.4.1 ผลผลิต (Output)  

            ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัด เพ่ือให้ทราบถึง 
สิทธิต่างๆที่ตนเองจะได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว และให้รับทราบว่าทายาทจะมีสิทธิ์ได้รับอะไรบ้าง 
จากทางราชการ กรณีผู้รับบำนาญแล้ว 

     2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  
  (1) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ  

ได้รับทราบถึงสิทธิต่างๆ ที่ตนจะได้รับทางราชการหลังจากเกษียณอายุแล้ว 
  (2) สามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองได้  
           (3) ได้รับบำนาญ และบำเหน็จรายเดือนต่อเนื่องต่อจากเงินเดือนปกติ   

  2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ( KPIs)   
      2.5.1  เชิงปริมาณ 
                 ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุในปี 2564 จำนวน 160 ราย ที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ 
  2.5.2  เชิงคุณภาพ 
                   (1) ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุในปี 2565 จำนวน 160 ราย     
เกิดความเข้าใจ และสามารถเข้าระบบยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญได้ทุกราย 

              (2) สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกษียณได้รับบริการครบทุกราย 
 2.6  ผลที่คาดว่าจะเกิด  

  (1) ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณ มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการขอยื่นรับ 
บำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง 
         (2) ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณ ได้รับความรู้สิทธิที่ตนจะได้รับหลังเกษียณอายุ 
ราชการ อย่างถูกต้อง 
                   (3)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีสารสนเทศสำหรับการวางแผน
ส่งเสริมพัฒนาระบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.7 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  :  พฤษภาคม  2565 - มิถุนายน  2565  
              2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ  :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 2.9 งบประมาณ (งบดำเนินงาน)   จำนวน  30,000.-  บาท   (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 : จัดทำเครื่องมือและแต่งตั้ง
คณะทำงาน  

- 6,000 - - 30,000 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการการขอรับ
บำเหน็จบำนาญ 

- 24,000 - - 26,400 

รวมทั้งสิ้น - 30,000 - - 90,000 
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 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

ระยะเวลาดำเนินการ   
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ตค.-ธค.64) 
ไตรมาสที่ 2 
(มค-มีค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิย..65) 

ไตรมาสที่ 4 
(กค.-กย.65) 

กิจกรรมที่ 1 : จัดทำเครื ่องมือและแต่งตั้ง
คณะทำงาน  

- - 6,000 - 6,000 

กิจกรรมที ่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัต ิการการ
ขอรับบำเหน็จบำนาญ 

- - 24,000  24,000 

รวมทั้งสิ้น - - 30,000 - 30,000 
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โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวสุลักขณา   รักษา      ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     เป้าหมาย :  การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ :  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

                การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
และสถานศึกษาในสังกัด มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ือให้สามารถติดต่อ
ราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้ 
               1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
                    เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ :  
                    เป้าหมาย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

            การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
และสถานศึกษาในสังกัด มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ือให้สามารถติดต่อ
ราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้ 

     แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                    แนวทางการพัฒนา :  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ให้วิธีการทำงานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   เป้าหมายของแผนย่อย : หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
           การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  :  เพื่อประโยชน์ในการบริหารการ
ตัดสินใจและการบริการที่เป็นเลิศรวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐ และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและประโยชน์ในการดำเนินชีวิต โดยเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ภาครัฐและการ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้วิธีการทำงานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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. 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 
          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

          เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  : ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
                เป้าหมาย : การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย    
 1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
         นโยบายที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ  
              แนวทางดำเนินการ  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  มีนวัตกรรมเป็น 

กลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง  ทันสมัย  และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 

            2.1   หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต 
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมุ่งสู่Thailand 4.0 
โดยนโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา มีพันธกิจคือการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 เป้าหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับติดตาม ประเมินผล มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา กำหนดตัวชี้วัดให้สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงาน
ส่วนกลางนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ
ทั้งระบบ, สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด, สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง
กับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology), สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล  
(Digital Platform) เพื ่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา , สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดทำ
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา เพื่อสนองนโยบายและขับเคลื่อน
งานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา 
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              2.2  วัตถุประสงค์ 
          2.2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่  

สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           2.2.2  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีแพลตฟอร์มดิจิทัล  

(Digital -Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร 
           2.2.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ  

นำไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
 2.3   เป้าหมาย 
 2.3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูป้ฏิบัติหน้าทีด่้านระบบข้อมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน  246 คน  

          2.3.2 ผู้บริหารการศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษาประถมมุกดาหาร จำนวน 78 คน มีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลทางการศึกษา 
 2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์  
             2.4.1  ผลผลิต (Output)  

                 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ  
และเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
จำนวน 246 คน มีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา 
สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  
       (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี  

สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   (2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีแพลตฟอร์มดิจิทัล  

(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ( KPIs)   
      2.5.1  เชิงปริมาณ 
            ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาใน
สังกัดมีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา  
          2.5.2  เชิงคุณภาพ 
           (1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ 
สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                (2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร 
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 2.6  ผลที่คาดว่าจะเกิด  
   2.6.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่  

สามารถใช้ ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       2.6.2 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital 
Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร  
       2.6.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ นำไปสู่
การ วิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
 2.7 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  :  พฤศจิกายน  2564 - กันยายน  2565  
            2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ  :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 2.9 งบประมาณ (งบดำเนินงาน)   จำนวน  67,000.-  บาท    (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ (Big Data) 

- 21,300 - - 21,300 

กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาระบบ Cloud Computing 
สำหรับเว็ปไซด์ของสำนักงานเขต โรงเรียน  

- 10,000 - - 10,000 

กิจกรรมที่ 3  : การพัฒนานวัตกรรมแฟลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการ
บริหารและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (Smart Area) 

- 35,700 - - 35,700 

รวมทั้งสิ้น - 67,000 - - 67,000 
 

  2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

ระยะเวลาดำเนินการ   
รวม 

ไตรมาสที่ 1 
(ตค.-ธค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(มค-มีค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิย..65) 

ไตรมาสที่ 4 
(กค.-กย.65) 

 

ก ิจกรรมท ี ่  1  : การพ ัฒนาระบบข ้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (Big Data) 

- - 21,300 - 21,300 

ก ิจกรรมท ี ่  2  : การพ ัฒนาระบบ Cloud 
Computing สำหรับเว็ปไซด์ของ สพท. โรงเรียน 

- - 10,000 - 10,000 

กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนานวัตกรรมแฟลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านการบริหารและระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการ สพท. (Smart Area) 

- - 35,700 - 35,700 

รวมทั้งสิ้น - - 67,000 - 67,000 
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โครงการการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่  DLTV/DLIT  ปี 2565  (Digital  Literacy) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวสุลักขณา   รักษา   ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

     เป้าหมาย :  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ :  สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา  

โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
               การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความสำคัญกับ 

การเพิ ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู ้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคของผู ้เร ียนในทุก
กลุ่มเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดฯ ทุกแห่งให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เท่าเทียมกัน โดยการเพิ่ม โอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล แบบบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านข้อมูลสารสนเทศ
เพื ่อการศึกษา ด้านสื ่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมี ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกรูปแบบและช่องทางการเรียนรู้เพ่ือ
การศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้ มีคุณภาพที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความหลากหลาย และตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้บริการ 
        1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
                 เป้าหมาย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

             การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ : พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้ได้รับการพัฒนาทุกมิติ 
ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาฯ ที่มีคุณภาพตาม  มาตรฐาน
การศึกษาของชาติมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถในการ แก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี นิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ตลอดจนมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเปลี่ยนบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 

    แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 
                แนวทางการพัฒนา :  ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 
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        เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ 
เรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ด้วยการยกระดับคุณภาพผู้เรียน      
ด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงกระบวนการ ตามมาตรฐานทุกช่วงวัยให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ    
ที่ 21 โดยการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้รูปแบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล เช่น การพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital 
Literacy ฯลฯ) ส่งเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computing Science /Coding) พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้และลักษณะนิสัย พัฒนา แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ พัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์ ยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ส่งเสริมนวัตกรรมการทดสอบหรือเทคนิคการวัด
และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรและ กระบวนการเรียนที่หลากหลาย ให้เอื ้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
.  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 

         แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
         เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบ 
ดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform)  
        ประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล  
แห่งชาติ (Digital Learning Reform : National Digital Learning Platform (NDLP)) 
 1.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

         ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
              เป้าหมาย : การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
    1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
         นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
             แนวทางดำเนินการ : พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการ  

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
   2.1  หลักการและเหตุ    
         นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดวิสัยทัศน์  

พันธกิจ เป้าประสงค์ มาตรการและแนว (ข้อ 4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ที่ตระหนักถึง ความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ถือเป็นนโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่
มีคุณภาพและมีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เน้นโอกาสให้เด็กวัยเรียนและผู้เรียนทุกคน
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เข้าถึงได้เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์และที่ตั้งของสถานศึกษา 
ตลอดจนการนำเทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้
ผู ้เรียนสามารถใช้เป็นเครื ่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึ งพัฒนาระบบติดตาม
สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชนในการสร้าง
โอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนทุกคน และทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มผู้เรียนที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้เข้าถึง
การบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดยมาตรฐานหนึ่งคือ  นำ Digital Technology มาเป็น
เครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการ  เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน  แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television หรือ DLTV) เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทาง ไกล       
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบทุกชั้นเรียน ครูไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ขาดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งดำเนินการถ่ายทอดออกอากาศการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอ
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ มีการนำเนื้อหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มาลงระบบ e-learning 
เพื่อใช้เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการที่อยู่ชนบท ห่างไกล ขาดแคลนครู ได้ใช้ประโยชน์ในการสอน หรือให้
นักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ On-line อันจะเป็นการลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึง การศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประชาชนคน
ไทยทุกคน เป็นการดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและสนองพระราชดำริในการที่จะพัฒนาการศึกษาให้
เจริญก้าวหน้าและได้จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ จัดการประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร
การศึกษา ศึกษานิเทศก์เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่ง ผู้บริหาร ครูผู้สอนโรงเรียนในโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดย
ในปีงบประมาณ 2561 มีการปรับปรุงรูปแบบเป็น NEW DLTV เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการ 
และตระหนักถึงผลประโยชน์และความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมุ่งพัฒนาคุณภาพการ
การจัดการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV/DLIT  ตามนโยบายข้างต้น และ
เล็งเห็นถึง ความสำคัญและจำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทยในการก้าวสู่ศตวรรษ  ที่ 21 อย่าง
มีคุณภาพหลักการ สำคัญคือให้ความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาตามนโยบาย 
ไทยแลนด์ 4.0 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล รูปแบบการเรียนรู ้มุ ่งสู ่วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สร้างความรู ้ความเข้าใจการ  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื ่อออนไลน์เป็นเครื ่องมือได้อย่างถูกต้อง 
(วิวัฒนาการของการศึกษาไทย : 1. ผู้เรียน เรียนรู้จากอาจารย์, 2. ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง, 3. ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้เอง และ 4. ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมเองได้ 
 2.2 วัตถุประสงค์  

        2.2.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ตระหนัก 
ในการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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       2.2.2 เพ่ือเตรียมความพร้อม ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนา สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษา 
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ DLTV ที่มีคุณภาพ  

      2.2.3 เพ่ือการนิเทศ  ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษาท่ีจัดการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในรูปแบบ DLTV  

2.3  เป้าหมาย  
       2.3.1 นักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 และประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในโรงเรียน

ขนาดเล็ก จำนวน 3 อำเภอ  
      2.3.2 ครูและผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 55 โรงเรียน  
      2.3.3 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน(บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ : MOU โรงเรียนขนาดเล็ก 

ที่เคยได้รับหรือมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศมาแล้ว ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  
2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์  
      2.4.1 ผลผลิต (Output)  
             (1) นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถใช้ DLTV เป็นสื่อประกอบการค้นหาความรู้ได้  

อย่างหลากหลายตามความสนใจของตนเอง/ขนาดกลาง/ขนาดใหญ่ เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้  แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 112  

             (2) ครูในสังกัดตระหนักถึงการใช้สื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยในยุคดิจิทัลให้  
สอดคล้องต่อการเรียนของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

             (3) โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่ใช้เทคโนโลยี เพื่อการจัดเก็บข้อมูลและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  

        2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
               (1) นักเรียนในโรงเรียน เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้นองค์ความรู้ได้อย่าง  

หลากหลาย และเตรียมพร้อมต่อการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล  
                           (2) ครูในสังกัดมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการเรียนรู ้ตลอดชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21  
                           (3) โรงเรียนพัฒนาระบบสารสนเทศโดยเทคโนโลยีประกอบระบบการจัดการโรงเรียน
ด้วยดิจิทัล เช่น เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ปพ.ต่างๆ/วารสาร/E-book ฯลฯ) และพัฒนาสู่สมาร์ทสคูล  

2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
      2.5.1 เชิงปริมาณ  
              (1) นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

มุกดาหาร    
                                   (2) นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่าน ดาวเทียมรูปแบบ DLTV อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อภาคเรียน  
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                         (3) คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ในโครงการ
การขับเคลื่อน แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
รูปแบบใหม่ DLTV/ DLIT/ETV ปี 2564 ( Digital Literacy) อย่างน้อยอำเภอละ 1 โรงเรียน  

      2.5.2  เชิงคุณภาพ  
                                    (1) นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดฯ มีโอกาสในการเข้าถึงบริการการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตลอดจนการนิเทศติดตามผลการจัด
การศึกษาตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง  

      (2)  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในโครงการฯ สามารถ  
บริหารจัดการ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ DLTV นำเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและ
นำไปใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพโรงเรียนในโครงการฯ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ 
DLTV ทุกอำเภอ มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice สามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอ่ืนๆ ได้  

               (3) โรงเรียนขนาดเล็ก  ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
มุกดาหาร สามารถยกระดับคุณภาพที่มุ ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันรวมถึง        
การปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการ จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ DLTV  

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
     2.6.1 โรงเรียนในสังกัดฯ ทุกโรงเรียนสามารถขับเคลื่อนนโยบายการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ  

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21(บังคับโรงเรียนขนาดเล็ก) ได้อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การสร้าง Best 
Practice ได ้ 

    2.6.2 ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน (Digital Literacy)  
ในการ ขับเคลื่อนให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  

              2.6.3 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ครูผู้สอนระดับประถมต้น (ป.1- ป.3) และระดับประถมปลาย 
(ป.4-ป.6) สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (บังคับโรงเรียนขนาดเล็ก) ซึ่งเป็นการ
สืบค้นและการใช้ งานเทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอนทั้งที่เป็นสื่อเสริมและสื่อหลักประกอบการเรียน 
และสามารถพัฒนา เป็น Best Practice แต่ละระดับของครูได้ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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2.9 งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน  20,000.- บาท (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 : หน่วยเคลื่อนที่เร็ว  ออกช่วยเหลือ
โรงเรียนที่แจ้งปัญหาการใช้งาน DLTV 

10,000 - - - 10,000 

กิจกรรมที่ 2 : การนิเทศ ติดตามโรงเรียนที่จัดการ
เรียนการสอนโดยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
DLTV 

10,000 - - - 10,000 

รวมทั้งสิ้น 20,000 - - - 20,000 

  2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

ระยะเวลาดำเนินการ   
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ตค.-ธค.64) 
ไตรมาสที่ 2 
(มค-มีค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิย..65) 

ไตรมาสที่ 4 
(กค.-กย.65) 

กิจกรรมที ่ 1 : หน่วยเคลื ่อนที ่เร ็ว  ออก
ช่วยเหลือโรงเรียนที ่แจ้งปัญหาการใช้งาน 
DLTV 

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

กิจกรรมที่ 2 : การนิเทศ ติดตามโรงเรียนที่
จัดการเรียนการสอนโดยการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV 

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

รวมทั้งสิ้น 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาววิไลพร  ยืนยั่ง   ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     เป้าหมาย :  คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ  พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

               การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ :  เพ่ือส่งเสริมนักเรียนและสถานศึกษาให้มีการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาการศึกษาและ
กระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
               1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
                    เป้าหมาย : วัยเรียน/วัยรุ่น  มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์  
รักการเรียนรู้  มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  ปรับตัว 
สื่อสาร  และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

          การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ :  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกช่วงวัยให้ได้รับการพัฒนา  
ทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐาน
การศึกษาของชาติมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถในการ แก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี นิสัย
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ตลอดจนมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเปลี่ยนบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 

    แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
                แนวทางการพัฒนา :  จัดให้มีการพัฒนาทักษะที ่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที ่ 21 
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ 
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
        เป้าหมายของแผนย่อย : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัก
คิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : ส่งเสริมนักเรียน  และสถานศึกษาให้มี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา
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การศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สู่ความเป็น
เลิศทางวิชาการตามเกณฑ์การคัดเลือก  และยกย่องเชิดชูเกียรติให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและสถานศึกษาที่มี
ผลงานดีเด่น 
.  1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
          เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 
         ประเด็นการปฏิรูป : การปรับหลักสูตร  พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน  และการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  เป็นหลักสูตรสมรรถนะ 
  1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

        ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
            เป้าหมาย : ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย  และทักษะและ 

คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
      1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
       นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
            แนวทางดำเนินการ : ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้   มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ 

ที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21  อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่น
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
   2.1  หลักการและเหตุผล 
          การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดให้เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย

ให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน เพื่อเป็นต้นทุนทางปัญญาที่สำคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และ
สมรรถนะ ในการประกอบสัมมาชีพ และการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข อันจะนำไปสู่
เสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ 
ในเวทีโลก ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 โดยแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้มุ่งจัดการศึกษา ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค 
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มี
สมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำาหนดจุดเน้นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการเรียนรู้ รักที่จะเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย สนุกกับการ  เรียนรู้ มีโอกาสได้เรียนรู้
นอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ จึงได้กำหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านทักษะ ความสามารถ
คุณลักษณะจุดเน้นตามช่วงวัย คุณลักษณะตามหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิต  สามารถปรับตัว
และมีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกันที่ถูกต้อง ในการเผชิญสิ่งที่ท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน ชีวิตประจำวันได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา  ศักยภาพเด็ก ปลูกฝัง
ให้เด็กทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ 2565  ขึ้น  

 2.2 วัตถุประสงค์  
       2.2.1  เพื่อส่งเสริมนักเรียนและสถานศึกษาให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกรางวัลพระราชทาน 
       2.2.2  เพื่อพัฒนาระบบการจัดทำแบบ ปพ.1 ให้มีประสิทธิภาพ  หากมีการสูญหายหรือเสียหาย

จากการพิมพ์  เขตพื้นที่จะต้องทำการสอบสวนข้อเท็จจริง  และประกาศยกเลิกแบบพิมพ์  และแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

       2.2.3  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้  การนิเทศ  ติดตาม  การวัดและประเมินผลการเรียน
อย่างมีระบบและมีคุณภาพ  พร้อมทั้งวางแผน กำกับ  ดูแลพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง 

2.3  เป้าหมาย  
       นักเรียนและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   จำนวน 

243  โรงเรียน 
           2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์  

      2.4.1 ผลผลิต (Output)  
             (1) การคัดเลือกรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถม  และระดับ 

ประถมศึกษา  ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา  จากโรงเรียนในสังกัด  จำนวน 243  มี 3 ขนาด  คือ  
ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่ 

             (2) การจัดทำแบบ ปพ.1 หากมีการสูญหาย หรือเสียหายจากการพิมพ์  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจะดำเนินการสอบข้อเท็จจริง  และประกาศยกเลิกแบบพิมพ์  และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส่วนราชการทุกแห่ง  ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด  จำนวน 243  แห่ง 

             (3) การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐานโดยครอบครัว สำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาจะดำเนินการนิเทศติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ พร้อมทั้งวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างน้อย    
1 ปี/ครั้ง  ซึ่งมีบ้านเรียน  (Home  School)  ในสังกัด จำนวน 4  แห่ง 

       2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
               (1) การคัดเลือกรางวัลพระราชทาน มีผลให้นักเรียนและสถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 

จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านหลักสูตรการเรียนการสอนจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนในระดับ
อำเภอ  ระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับประเทศ 
                           (2) การจัดทำแบบ ปพ.1  มีผลให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดทำแบบ ปพ.1  อย่างมีประสิทธิภาพ 
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                           (3) การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  มีผลให้บ้านเรียนทุก
แห่งมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านหลักสูตรการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
                  2.5.1 เชิงปริมาณ  

       (1)  นักเรียน และสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร  มีการพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรม  
การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพภายใต้บริบทของโรงเรียนและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  การคัดเลือก 
                           (2) สถานศึกษาได้พัฒนาระบบการจัดทำแบบ ปพ.1 พร้อมการให้บริการแก่ผู ้จบ
การศึกษาได้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

                 (3) การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  (Home  School)  
มีการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพภายใต้บริบทของโรงเรียนและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

        2.5.2  เชิงคุณภาพ  
                            (1) คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเป็นตัวแทนระดับจังหวัดในประเภทสถานศึกษา
และประเภทนักเรียน  ตามขนาดสถานศึกษาขนาดละ 1 แห่ง  คือ  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่ 
                            (2)  สถานศึกษามีความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแบบ ปพ.1 ทำให้การจัดทำ
แบบ ปพ.1 ถูกต้องตามแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 

      (3) ครอบครัวที่จัดการศึกษาได้รับการช่วยเหลือ  ดูแล  ส่งเสริม สนับสนุน  สามารถจัด 
การศึกษาได้ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
                  2.6.1 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือเป็นตัวแทนระดับจังหวัดในประเภทสถานศึกษาและ
ประเภทนักเรียน  ตามขนาดสถานศึกษาขนาดละ 1 แห่ง  คือ  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่ 
                  2.6.2 สถานศึกษาได้พัฒนาความรู้และพัฒนางานการจัดทำแบบ ปพ.1 ตามแนวปฏิบัติของ 
ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างถูกต้อง 
                  2.6.3 นักเรียนที่เรียนโดยครอบครัวมีคุณลักษณะพื้นฐานและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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2.9 งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน  20,000.- บาท (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 
 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 :  การพัฒนานักเรียนและสถานศึกษาสู่
เกณฑ์มาตรการการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- 15,000 - - 15,000 

กิจกรรมที่ 2  :  การพัฒนาการจัดทำระเบียบแสดงผล
การเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (ปพ.1) 

- 5,000 - - 5,000 

กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว 

- 5,000 - - 5,000 

รวมทั้งสิ้น - 20,000 - - 20,000 

 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

ระยะเวลาดำเนินการ   
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ตค.-ธค.64) 
ไตรมาสที่ 2 
(มค-มีค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิย..65) 

ไตรมาสที่ 4 
(กค.-กย.65) 

กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนานักเรียนและ
สถานศึกษาสู่เกณฑ์มาตรการการคัดเลือกเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

9,130 5,870 - - 15,000 

กิจกรรมที่ 2 :  การพัฒนาการจัดทำระเบียบ
แสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  (ปพ.1) 

- 5,000 - - 5,000 

กิจกรรมที ่ 3 : การพัฒนาการจัดการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

- - 5,000 - 5,000 

รวมทั้งสิ้น 9,130 10,870 5,000 - 20,000 
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โครงการพัฒนาโครงการอาหารกลางวันเพื่อก้าวสู่โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ  และ
ตรวจเยี่ยม  กำกับ  ติดตามประเมินผลโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกิ่งปวีณ์   ทิวาพัฒน์    ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     เป้าหมาย :  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ :  การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

               การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : นักเรียนในสังกัดมีสุขภาพกายใจที่ดีพร้อมที่ 
จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้คนเป็นคนเก่งของชาติ 
               1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ : 
                    เป้าหมาย : คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ดีเพ่ิมขึ้น 

                การบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ  :  นักเรียนในสังกัดได้รับประทานอาหารที่ดีถูกหลัก 
ตามโภชนาการ มีภาวะทุพโภชนาการลดลง และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 

            แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุม 
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
                แนวทางการพัฒนา :  สร้างเสริมความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุก
กลุ่มวัย อาทิ ผ่าน การพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ถูกต้อง  ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึง โดยสะดวก และนำไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 
        เป้าหมายของแผนย่อย : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  สามารถดูแลสุขภาพมี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกัน และลดโรคที่สามารถป้องกันได้ เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ 
จิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : นักเรียนในสังกัดมีความรู้ด้าน สุขภาพ 
สามารถดูแลและป้องกันตนเองให้มีสุขภาพที่พึงประสงค์และได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีสุขนิสัยสุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี 
.  1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
           เร ื ่องและประเด็นการปฏิร ูป  : การปฏิร ูปการจัดการเร ียนการสอนเพื ่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ? 21 
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          ประเด็นการปฏิรูป : ระบบความปลอดภัย  และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
              เป้าหมาย : คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา  

และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
         นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
              แนวทางดำเนินการ : ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ  

ที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นใน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
  2.1  หลักการและเหตุผล 
        การเสริมสร้างสุขภาพกับการศึกษา เป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป การพัฒนาเด็กและ

เยาวชน จึงอยู่ที่กระบวนการจัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
นับตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประสานความร่วมมือ ประสาน
ประโยชน์ที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
และปลอดภัย ซึ่งโรงเรียนก็เป็นสถาบันหนึ่งของสังคมมีหน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาคนให้มีสุขภาพและศักยภาพ
ที่ดีสามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากการให้การศึกษาแล้วการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ในโรงเรียนเป็นปัจจัยสำคัญ ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ในวันข้างหน้า        
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยแก่นักเรียน การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยการให้ความรู้ด้านสุขภาพช่วยให้
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข การส่งเสริมการเจริญเติบโตให้กับเด็กไทยเพื่อให้มีสุขภาพ
สมบูรณ์ตามวัย จึงถือเป็นหน้าที่หลัก ของรัฐบาลที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กไทยทุก
คนได้รับสารอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์ ตามหลักโภชนาการ เพ่ือลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็ก ซึ่งจะ
เป็นพื้นฐานในการพัฒนาด้านร่างกาย และ สติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในวัยเรียนระดับประถมศึกษา   
ถ้าได้รับอาหารกลางวันไม่เพียงพอ ก็จะทำให้สุขภาพนั้นไม่สมบูรณ์ สมองไม่เจริญเท่าที่ควร ดังนั้น รัฐบาลจึง
กำหนดให้มีการจัดโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษาขึ้น โดยที่โครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษาได้เริ่มดำเนินการครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2495 ซึ่งมีกรมสามัญศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ในปีพ.ศ. 2520 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านคุณภาพประชากร 
ในการพัฒนาประเทศ เพราะพบว่านักเรียนจำนวนมาก ยังขาดแคลนอาหารกลางวัน โดยได้รับอาหารที่มีคุณค่า
ทาง โภชนาการไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทำให้การเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เกิดภาวะทุพโภชนาการ รัฐบาลจึงได้บรรจุแผนอาหารและ โภชนาการลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 4 โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สถาบันการศึกษาชั้นสูงร่วมมือกันดำเนินการ และ
ในปีพ.ศ. 2530 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา แห่งชาติได้กำหนดนโยบายให้โรงเรียนดำเนิน
โครงการอาหารกลางวันครบทุกโรงเรียน ก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2530 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 พรรษา
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้คำขวัญ “ฉลอง 60 พรรษามหาราชา เด็กประถมศึกษา
ไม่หิวโหย”   ในระยะต่อมาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจึงได้ดำเนิน
โครงการอาหารกลางวันตลอดมาอย่างต่อเนื่อง  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ตระหนักและให้ความสำคัญของ  
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การดูแลสุขภาพของนักเรียน จึงได้จัดทำโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน เพ่ือส่งเสริม พัฒนา สุขภาพอนามัย นักเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่า
ทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้
ของผู้เรียนต่อไปการมีสุขภาพดี ถือเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรกของ   คนไทย แต่ปัจจุบันสถานการณ์
ปัญหาสุขภาพและการสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไป ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจาก
การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของบุคคลตลอดจน ปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม        
ซึ่งนับวันแนวโน้มของปัญหาเหล่านี้ย่อมมีความรุนแรงขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ผู ้เรียนได้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งด้วยการ เตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันปัญหาสุขภาพ
ตั้งแต่แรกเริ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่คุกคามต่อสุขภาพได้ 
 2.2  วัตถุประสงค์  
                   2.2.1 เพ่ือให้ทุกโรงเรียนจัดอาหารกลางวันนักเรียนให้มีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ อาหารครบ 
5 หมู่  และมีการจัดเมนูอาหารหมุนเวียนล่วงหน้า 1 เดือนขึ้นไป  จัดทำตลอดปีการศึกษาและให้นำเมนูนั้นสู่
การปฏิบัติจริง  โดยใช้โปรแกรมการจัดสำรับอาหารแบบอัตโนมัติ  Thai  School  Lunch 
                  2.2.2 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ  มีปริมาณเพียงพอกิน
อ่ิมทุกคนทุกวัน  
         2.2.3 เพื่อให้นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาได้ดื่มนมโรงเรียนทุกคน    
         2.2.4 ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนจัดอาหารเช้าให้นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ  เพ่ือแก้ปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการพร้อมทั้งส่งเสริมให้ออกกำลังกายทุกวันตลอดปีการศึกษา 
       2.2.5 เพื่อให้ทุกโรงเรียนพัฒนาระบบสุขาภิบาลและอาหารที่ดีในโรงเรียนและพัฒนาระบบน้ำดื่ม
สะอาดในโรงเรียน    
      2.2.6  เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารนักเรียนให้ต่อเนื่อง
เกิดความยั่งยืน   
     2.2.7  เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับเขตและระดับประเทศ  5  โรงเรียนต่อ
ปีงบประมาณ 
 2.3  เป้าหมาย  

       เชิงปริมาณ 
       นิเทศติดตามและประเมินผล และคัดเลือกต้นแบบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 

ประถมศึกษา  และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร   
        เชิงคุณภาพ 
        2.3.1  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดี  ถูกหลักตามโภชาการ  มีภาวะทุพโภชนการลดลง 
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        2.3.2  โรงเรียนที่ดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้พัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบ 
 2.4  ผลผลิต และผลลัพธ์  

        2.4.1 ผลผลิต (Output)  
       (1) โรงเรียนดำเนินโครงการอาหารกลางวันอย่างมีประสิทธิภาพ  อาหารกลางวัน 

นักเรียนมีคุณภาพ 
                (2)  ได้โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 
        2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
               นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดี  ถูกหลักตามโภชนาการ มีภาวะทุพโภชนาการลดลง 

และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  
                  2.5.1 เชิงปริมาณ  
                             นิเทศ  ติดตามประเมินผล  และคัดเลือกต้นแบบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 
                  2.5.2  เชิงคุณภาพ  

       (1)  นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดี ถูกตามหลักโภชนาการ มีภาวะทุพโภชนการลดลง 
                            (2) โรงเรียนที่ดำเนินงานโครงการอาหารกลางในโรงเรียนได้พัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบ 
 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
                  2.6.1 นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาทุกคน  ได้รับประทานอาหารกลางวันมี
คุณภาพตลอดปีการศึกษา 

       2.6.2 โรงเรียนในสังกัดดำเนินโครงการอาหารกลางวันมีประสิทธิภาพครบ 243 โรง 
                 2.6.3 นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ได้รับการแก้ปัญหา ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าว
เจริญเติบโตสมวัย 
                 2.6.4 โรงเรียนในสังกัด  จัดทำเมนูอาหารกลางวันล่วงหน้า  โดยใช้โปรแกรมการจัดสำรับอาหาร
แบบอัตโนมัติ  Thai  School Lunch  จำนวน 220 โรงเรียนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90  ขึ้นไป 
                2.6.5 นักเรียนเจริญเติบโตสมวัย   
                  2.6.6 ทุกโรงเรียนจัดให้นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาได้ดื่มนมทุกคนทุกวัน 
                 2.6.7 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน  
ในปี พ.ศ.  2565  จำนวน  5 โรงเรียนขึ้นไป 
 2.7 ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
 2.8 สถานที่ดำเนินโครงการ : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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 2.9 งบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน  40,000.- บาท (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 : นำพาผู้บริหารโรงเรียนไปศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันที่โรงเรียนบ้านนาห้วย
แดงดงสำโรง สพป.อุบลราชธานี เขต .3 

2,640 2,000 - - 4,640 

กิจกรรมที่ 2 : คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยม กำกับ  
ติดตามและประเมินผลงานโรงเรียน เป้าหมายโครงการ
อาหารกลางวัน  ฯลฯ 

- 14,400 - 12,000 26,400 

กิจกรรมที่ 3 : จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้
โรงเรียนที่เข้าร่วมพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหาร
กลางวัน 

- 6,960 - 2,000 8,960 

รวมทั้งสิ้น 2,640 23,360 - 14,000 40,000 
   
 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

ระยะเวลาดำเนินการ   
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ตค.-ธค.64) 
ไตรมาสที่ 2 
(มค-มีค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิย..65) 

ไตรมาสที่ 4 
(กค.-กย.65) 

กิจกรรมที่ 1  นำพาผู้บริหารโรงเรียนไปศึกษา  
ดูงานโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันที่โรงเรียน
บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง สพป.อุบลราชธานี 
เขต .3 

- 4,640 - - 4,640 

กิจกรรมที่ 2 : คณะกรรมการออกตรวจเยี ่ยม 
กำกับ  ติดตามและประเมินผลงานโรงเรียน 
เป้าหมายโครงการอาหารกลางวัน  ฯลฯ 

- - 26,400 - 26,400 

กิจกรรมที่ 3 : จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ให้โรงเรียนที ่เข้าร ่วมพัฒนาเป็นโรงเร ียน
ต้นแบบอาหารกลางวัน 

- - - 8,960 8,960 

รวมทั้งสิ้น - 4,640 26,400 8,960 40,000 
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โครงการการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางเณริศรา  ว่องไว  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที ่4  ธันวาคม   2560 

   1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
           ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                   เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 

          ประเด็นยุทธศาสตร์  : การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
                การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

เพ่ือให้เป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
          1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
                เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  : 
                 เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น    
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

        การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : การพัฒนาคนไทยเพ่ือทีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
เพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21ให้มีประสิทธิภาพ 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษท่ี 21 
      แนวทางการพัฒนา : วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น 
“ผู้อำนวยการการเรียนรู้” มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการใน
สาขาที่ตนเองสอน   
     เป้าหมายแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ 
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
     การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : การนิเทศ ติดตามและระเมินผลการจัด
การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนที่มี
เป้าหมายแบบมีส่วนร่วมมีแนวทางพัฒนาที่หลากหลายเพื่อให้เกิดมาตรการ แนวทางการปฏิบัติร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาก็เป็นกระบวนการที่จำเป็นและ
สำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการพัฒนาที่ระบบเพื่อเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่สามารถ
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ตรวจสอบการดำเนินงาน การพัฒนากระบวนการรอบด้านให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่จะ
ส่งเสริมวิธีปฏิบัติให้มีผลที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นกระบวนที่จะต้องขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่มีคุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการจัดการศึกษา 
 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 
          แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
          เรื่องและประเด็นการปฏิรปู  : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
         ประเด็นการปฏิรูป  :   การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 -2579  
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
          เป้าหมาย : ครู อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
        นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
        แนวทางการดำเนินการ  :  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี  มีความรู้  ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
     2.1 หลักการและเหตุผล 

        การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนที่มีเป้าหมายแบบมีส่วนร่วมมีแนวทางพัฒนาที่หลากหลาย
เพื่อให้เกิดมาตรการ แนวทางการปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาก็เป็นกระบวนการที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการพัฒนาที่ระบบเพื่อเป็นการ
ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่สามารถตรวจสอบการดำเนินงาน การพัฒนากระบวนการรอบด้านให้สอดคล้อง
กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่จะส่งเสริมวิธีปฏิบัติให้ผลที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเป็นกระบวนการที่จะต้อง
ขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คุณภาพผู้เรียนและผลสำเร็จของการจัดการศึกษา 
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้ความสำคัญกับกระบวนการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ด้วยกระบวนการนิเทศที่จะให้เกิดการ
ขับเคลื่อน การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้ บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีแนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดผลดีอย่างมีคุณภาพต่อการจัด
การศึกษา มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและการนิเทศทั้งภายใน ภายนอก รวมถึงการวิจัย
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการรูปแบบการนิเทศ
เพ่ือยกระดับคุณภาพการระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 2.2 วัตถุประสงค์ 

      2.2.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษามุกดาหารให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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      2.2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
      2.2.3 เพ่ือพัฒนา/สร้างรูปแบบนวัตกรรมการนิเทศติดตามของศึกษานิเทศก์เพ่ือสามารถพัฒนา 

และขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพ  
      2.2.4 เพ่ือพัฒนาส่งเสริมกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ของครู ผู้บริหารตลอดจนการนิเทศ 

ภายในของสถานศึกษา เพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายจุดเน้นของ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
           2.3  เป้าหมาย  
                  (1) โรงเรียนในสังกัด จำนวน 243 โรงเรียนได้รับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์ 

             (2) ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนโดยใช้กระบวนการ Active Learning  
                 (3)  ครูผู้สอนอย่างน้อยโรงเรียนละ 2 คน ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
กระบวนการ Active Learning1 และสามารถขยายผลภายในโรงเรียนเพ่ือนำสู่การขับเคลื่อนการเรียนรู้ 

 2.4  ผลผลิต  และผลลัพธ์ 
  2.4.1 ผลผลิต (Output) 

      (1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  

     (2) ร้อยละ 80 ของศึกษานิเทศก์ ได้รับการพัฒนารูปแบบ/แนวทางและมีนวัตกรรมใน 
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

      (3) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
      (4) ร้อยละ 80 ของครูและผู้บริหารมี Best Practice ในการขับเคลื่อนการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษา 
     2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

      (1) ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและมีนวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      (2) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการขับเคลื่อน 
คุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

      (3) ร้อยละ75 ของสถานศึกษามี Best practiceในการนิเทศภายในที่เป็นแบบอย่างได้ 
       (4) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  (KPIs) 
     2.5.1 เชิงปริมาณ 
             (1) โรงเรียนในสังกัด จำนวน 243 โรงเรียนได้รับการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์ 
             (2) ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาในการยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการ Active Learning  
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             (3) ครูผู้สอนอย่างน้อยโรงเรียนละ 2 คน ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการ Active Learning และสามารถขยายผลภายในโรงเรียนเพ่ือนำสู่การขับเคลื่อนการเรียนรู้ 

    2.5.2 เชิงคุณภาพ 
         (1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
         (2) ผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการ 

เรียนรู้แบบActive Learning 
         (3)  สถานศึกษามี Best Practice ในการนิเทศภายในที่เป็นแบบอย่างได้ 
        (4) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดมีนวัตกรรมในการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อน 

คุณภาพการศึกษา 
       2.6  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    2.6.1  ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีแผนการนิเทศและเครื ่องมือที ่ใช้ในการนิเทศที่มีคุณภาพ          
มีความรู้และทักษะรวมถึงแรงจูงใจในการทำงาน 

  2.6.2 ผู้บริหารและครูมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย  
เป็นไปตามบริบทของโรงเรียนตนเองให้สามารถยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

2.6.3 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนในสาระหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
  2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  :  ตุลาคม  2564  -  กันยายน  2564 
  2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ : โรงเรียน  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)    จำนวน 320,000.- บาท  (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 : การนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อม  
การเปิดภาคเรียนในช่วงสถานการณ์ COVID 
(ภาคเรียนที่ 2 / 2564)และบูรณาการการ
ขับเคลื่อน 5 มิติคุณภาพ 

52,580 3,240 3,420 - 52,780 

กิจกรรมที่ 2 : การนิเทศบูรณาการโดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐานร่วมกับกลุ่มงาน 

61,200 3,240 - - 64,440 

กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ 70,200 10,240 - - 80,440 
กิจกรรมที่ 4 : การนิเทศโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 มิติคุณภาพ        
( ภาคเรียนที่ 1/2565) 

 108,000 - - 108,000 
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 2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)    จำนวน 320,000.- บาท  (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) ต่อ 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ อ่ืนๆ รวม 
กิจกรรมที่ 5 : การคัดเลือกโรงเรียนที่มี Best 
Practice ในการนิเทศภายในสถานศึกษา 
เครือข่ายละ 1 โรงเรียน  

5,700 8,640 
 

- - 14,340 

รวมทั้งสิ้น 189,680 133,360 3,420 - 320,000 
 
2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 
กิจกรรมที่ 1 : การนิเทศเพ่ือเตรียม
ความพร้อมการเปิดภาคเรียนในช่วง
สถานการณ์ COVID (ภาคเรียนที่ 2 / 
2564) และบูรณาการการขับเคลื่อน    
5 มิติคุณภาพ 

52,780 - - - 52,780 

กิจกรรมที่ 2 : การนิเทศบูรณาการโดย
ใช้ห้องเรียนเป็นฐานร่วมกับกลุ่มงาน 

- 64,440 - - 64,440 

กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาสมรรถนะ
ศึกษานิเทศก์ 

- - 80,440 - 80,440 

กิจกรรมที่ 4 : การนิเทศโดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 5 มิติคุณภาพ( ภาคเรียนที่ 
1/2565) 

- - - 108,000 108,000 

กิจกรรมที่ 5 : การคัดเลือกโรงเรียนที่
มี Best Practice ในการนิเทศภายใน
สถานศึกษา เครือข่ายละ 1 โรงเรียน  

- - - 14,340 14,340 

รวมทั้งสิ้น 52,780 64,440 80,440 122,340 320,000 
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โครงการการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางเณริศรา  ว่องไว   ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                              นางสาวนิศรา  แสงทอง   ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560     

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
                 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                  เป้าหมาย  : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง  มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
                   ประเด็นยุทธศาสตร์ : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  : สร้างสรรค์และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูให้เป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป  ให้มีความพร้อมทั้งด้านคุณวุฒิ 
คุณธรรม  และความประพฤติดีอยู่ในขั้นเพียงพอที่จะใช้งานได้ พัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และภาษา
เพื่อการสื่อสาร ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เพื่อชี้บอกแนวทางความคิดที่ถูกต้องและ
สร้างภูมิคุ้มกันพฤติกรรมที่พึงประสงค ์
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
           แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   
เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น  มีทักษะที่จำเป็น  

ของโลกศตวรรษท่ี 21  สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : พัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีมาตรฐานวิชาชีพ            
ขั้นพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีศักยภาพทัดเทียม
อาณาประเทศ  นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ในการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) และทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  Literacy)  ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานมาตรฐานวิชาชีพครู  บุคลากรอ่ืน และนักเรียน       ซ่ึง
เป็นทักษะที่สำคัญในยุคศตวรรษที่ 21ที่บุคลากรทุกคนต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 
  แนวทางการพัฒนา : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะการเรียนรู้  
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  เป้าหมายของแผนย่อย  : เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู”  ให้เป็นครูยุคใหม่ 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัด 
การศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communicative 
Approach เพ่ือส่งผลให้คุณภาพทางการศึกษามีประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
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1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต  คัดกรอง  และพัฒนา 

ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
   ประเด็นการปฏิรูป : การผลิตครูและคัดกรองครู  เพื่อให้ได้ครูที ่มีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของประเทศ  และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  

     1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 -2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยมีทักษะ และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้าหมาย : คนทุกช่วงวัยมีทักษะ  ความรู้ความสามารถ  และสมรรถนะตามมาตรฐาน  
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2565 
  นโยบายที่ 3   ด้านคุณภาพ 
  แนวทางการดำเนินการ  :  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
             ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายในการยกระดับ
มาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพื ่อเพิ ่มความสามารถในการแข่งขันในประชาคมอาเซียน มี
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมการอบรมเพ่ือพัฒนายกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคนิคการ
สอนตามรูปแบบ Communicative Approach ซึ่งสอดคล้องกับที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญในการพัฒนาคุณภาพตามแผนยุทธศาสตร์  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวเพ่ือให้ 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค
การสอนตามรูปแบบ Communicative Approach เพื่อส่งผลให้คุณภาพทางการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษมีความสามารถและเทคนิคท่ีหลากหลายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาต่างประเทศได้ 
 2.2 วัตถุประสงค์ 

        2.2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการห้องเรียนได ้
อย่างมั่นใจและมีเทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communicative Approach โดยใช้กิจกรรมและสื่อการสอน
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
                    2.2.2  เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีนวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษที่เป็นแบบอย่างได้ 
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                   2.2.3 เพ่ือนิเทศ กำกับและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ 
ครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ 
 2.3  เป้าหมาย 
                   อบรมขยายผลครูภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร CLT ตามกรอบ CEFR  
 2.4  ผลผลิต   และผลลัพธ์ 
                  2.4.1 ผลผลิต (Output)  
        (1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูผู้ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ  
        (2) ผู ้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 
     2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
       (1) ครูผู ้สอนภาษาอังกฤษได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาและเพิ ่มทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถขยายผลและนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับเพื่อนครูและ
นักเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น 
        (2) ผู้บริหารการศึกษา  บุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านภาษาอังกฤษ  และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานในสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21  ที่ทุกคนต้อง
ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ( KPIs) 
    2.5.1  เชิงปริมาณ 
        (1) ร้อยละ 85 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร CLT ตามกรอบ CEFR 

     (2) ร้อยละ 85 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  เข้าใจกระบวนการนิเทศโดยใช้รูปแบบ 
การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) 

     (3) ร้อยละ 80 ของนักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
       2.5.2  เชิงคุณภาพ  
               (1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ  

สื่อสาร  CLT ตามกรอบ CEFR 
                (2) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เข้าใจกระบวนการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบ 

คลินิก  ( Clinical  Supervision) 
                 (3)  นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบริบทของ 

สถานศึกษาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
                  (4) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนละ 1 คนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

ภาษาอังกฤษที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ 
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 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      2.6.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น  

การใช้ภาษาอังกฤษรูปแบบ Communicative Approach มีการพัฒนาเทคนิคการสอน สื่อและอุปกรณ์การ
สอนได้เหมาะสม 

      2.6.2 การนิเทศ กำกับและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ (O-Net) เพ่ิมข้ึน 
         2.6.3 ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างได้ 
 2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  : ตุลาคม  2564  -  กันยายน  2565 
 2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ     :  ห้องประชุมคุรุมุกดา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                     ประถมศึกษามุกดาหาร 
 2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)   จำนวน  70,000.-  บาท  (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทำงานวางแผนการ 
ดำเนินงานครงการ 

- 4,600 - - 4,600 

กิจกรรมที่ 2 : อบรมขยายผลครูภาษาอังกฤษเพื่อ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร CLTตามกรอบCEFR 

- 46,800 - - 46,800 

กิจกรรมที่ 3 : การติดตามผล( follow on)ครูผู้สอน
ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร CLT ตามกรอบ CEFR 

- 12,600 - - 12,600 

กิจกรรมที่ 4: การคัดเลือก Best Practice ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นแบบอย่างได้ 

- 6,000 
 

- - 6,000 

รวมทั้งสิ้น - 70,000 - - 70,000 
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 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.
65) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะทำงานวางแผนการ
ดำเนินงานโครงการ 

4,600 - - - 4,600 

กิจกรรมที่ 2 : อบรมขยายผลครูภาษาอังกฤษ เพ่ือ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารCLTตามกรอบCEFR 

- 46,800 - - 46,800 

กิจกรรมที่ 3 : การติดตามผล (follow on)
ครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร CLT 
ตามกรอบ CEFR 

- - 12,600 - 12,600 

กิจกรรมที่ 4 : การคัดเลือก Best Practice ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็นแบบอย่างได้ 

- - - 6,000 6,000 

รวมทั้งสิ้น 4,600 46,800 12,600 6,000 70,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                หน้า 262 
 

โครงการการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายคมกริช   ไชยทองศรี   ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                              นางสาวนิศรา  แสงทอง   ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560     

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
                 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                  เป้าหมาย  : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง  มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
                   ประเด็นยุทธศาสตร์ : ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
                  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  : การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็น
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแล 
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
           แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   
เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น  มีทักษะที่จำเป็น  

ของโลกศตวรรษท่ี 21  สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้
เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กำกับดูแล 

แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 
  แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพ
การศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา และ
ปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ 
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  เป้าหมายของแผนย่อย  : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
การศึกษา เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่
สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า
สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 

1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 
      แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  เรื่องและประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของ 

ประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง 
   ประเด็นการปฏิรูป : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

     1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 -2579 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยมีทักษะ และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้าหมาย : คนทุกช่วงวัยมีทักษะ  ความรู้ความสามารถ  และสมรรถนะตามมาตรฐาน  
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      1.5 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2565 
  นโยบายที่ 3   ด้านคุณภาพ 
  แนวทางการดำเนินการ  :  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
   2.1  หลักการและเหตุผล             
                   ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
โดย มีนโยบายปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง กำหนดเกณฑ์และรายการ
ประเมินในลักษณะองค์รวม (holistic) เน้นการประเมินตามสภาพจริงที่ไม่ยุ ่งยาก เพื่อลดภาระการจัดทำ
เอกสารที่ใช้ในการประเมิน ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนฐานบริบทของ
สถานศึกษามีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ในการปรับปรุงระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดำเนินการตามมาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละระดับ และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้น
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สังกัด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน กำกับ
ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อีกทั ้งยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโลน่า (Covid-19) 
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้มีการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการประเมินภายนอกรอบสี่ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสดังที่กล่าวมา 
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และนำไปสููู่่การปฏิบัติได้ในทิศทางเดี่ยวกัน อีกท้ังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสำนักงานเขต
พ้ืนที่และสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) แก่สถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 
สาม ที่รับการประเมินคุณภาพภายนอกครบ 5 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดย
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาจึงเห็นสมควรจัดให้มีการสื่อสารสร้างความรู้ความ
เข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินแนวใหม่ให้แก่บุคลากรระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีความพร้อมใน
การเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) เกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา การนำมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ สู่การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนการซักซ้อมการประเมิน (Mock 
assessment) การพัฒนาเกณฑ์กลางสถานศึกษา (School Grading) การประเมินตนเองและการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR : Self - Assessment Report) ข้อเสนอแนะจากการ
สังเคราะห์ SAR ตลอดจนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนถึงบทบาทของ
ศึกษานิเทศก์ กับการนิเทศติดตามช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา
และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จึงกำหนด โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ แก่สถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบท่ีสี่ ต่อไป 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 

และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจ  
      2.2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 
ให้ได้รับการับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินของ สมศ. ๓. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินแนวใหม่ให้แก่บุคลากรระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่จะเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) มีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

   2.3  เป้าหมาย 
  อบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
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 2.4  ผลผลิต   และผลลัพธ์ 
                  2.4.1 ผลผลิต (Output)  
        ผู้บริหาร ครูและบุคลากร สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้ง 243 โรงเรียนที่เข้าร่วมสัมมนา
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  สามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในให้แก่สถานศึกษาได้
อย่างเข้มแข็ง 
     2.4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
              สถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 2. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  ( KPIs) 
    2.5.1  เชิงปริมาณ 
        (1) สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินภายนอกรอบสี่ มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่  
         (2) สถานศึกษาสามารถจัดทำมาตรฐานการศึกษาและนำมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 สู่การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้  
         (3) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินตนเองและ
การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (self -assessment report) ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  
         (4) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการ
ขับเคลื ่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาของตนเอง ตามบทบาทหน้าที ่ได้อย่างให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน  
          (5) สถานศึกษาได้รับการพัฒนา แนะแนวทางการดำเนินงาน ได้อย่างชัดเจน และ
สามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          (6) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีสารสนเทศสำหรับการ
วางแผนส่งเสริมพัฒนาระบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       2.5.2 เชิงคุณภาพ  
              (1) ผู้อำนวยการ ครูและบุคลากร สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้  

ความเข้าใจในระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 สามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในให้แก่สถานศึกษาได้อย่างเข้มแข็ง  
          (2) สถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จำนวน 243 โรงเรียน 
มีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายรอบรอบสี่  
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           (3) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สามารถ
พัฒนามาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้อย่างมีคุณภาพ  
            (4) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สามารถ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  
   (5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีสารสนเทศสำหรับการ
วางแผนส่งเสริมพัฒนาระบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

      2.6.1 สถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินภายนอกรอบสี่ มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการ 
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่  
         2.6.2 สถานศึกษาสามารถจัดทำมาตรฐานการศึกษาและ นำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2561 สู่การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้  
   2.6.3 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การประเมินตนเองและการ
จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (self -assessment report) ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  
   2.6.4 ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร สามารถนำความรู ้ความเข้าใจไปใช้ในการ
ขับเคลื ่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาของตนเอง ตามบทบาทหน้าที ่ได้อย่างให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปในทิศทางเดี่ยวกัน  
   2.6.5 สถานศึกษาได้รับการพัฒนา แนะแนวทางการดำเนินงาน ได้อย่างชัดเจน และสามารถ
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2.6.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีสารสนเทศสำหรับการวางแผน
ส่งเสริมพัฒนาระบบการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  : ตุลาคม  2564  -  กันยายน  2565 
 2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ     :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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 2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)   จำนวน  50,000.-  บาท  (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
ดำเนินงาน/จัดทำเครื่องมือ 

- 5,000 - - 5,000 

กิจกรรมที ่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือสื่อสารและสร้าง
ความเข้าใจเกี ่ยวกับการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 

- 35,000 - - 35,000 

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล - 5,000 - - 5,000 
กิจกรรมที่ 4: สรุปผล/รายงานผลการดำเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- 3,000 2,000 - 5,000 

รวมทั้งสิ้น - 48,000 2,000 - 50,000 

 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนการดำเนินงาน/จัดทำ
เครื่องมือ 

- 5,000 - - 5,000 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือสื่อสารและสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 

- - 35,000 - 35,000 

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ กำกับ ติดตาม
และประเมินผล 

- - 5,000 - 5,000 

กิจกรรมที่ 4 : สรุปผล/รายงานผลการ
ดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

- - - 5,000 5,000 

รวมทั้งสิ้น - 5,000 40,000 5,000 50,000 
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โครงการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาววอรพร   คนสนิท  ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560     

  1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 
         ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                   เป้าหมาย : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วโปร่งใส 
                    ประเด็นยุทธศาสตร์ : ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับทุกประเด็นทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่ 
                   การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีวัฒนธรรมการ
ทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
โปร่งใส และบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับทุก
ประเด็นทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่ 
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
                  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
                  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
                   เป้าหมาย : บริการของรัฐมี ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
                    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเน้นการสร้างความ รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้าง
แรงจูงใจและความ รับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบที่เหมาะสม 
                  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
                     แนวทางการพฒันา : กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ ์การดำเนินการตามยุทธศาสตรช์าติ
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ 

       เป้าหมายของแผนย่อย : หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
         การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท : เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน 
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ 
สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดให้ได้ ตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ 

        แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
        เรื่องและประเด็นการปฏิรูป  : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการ 

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
        ประเด็นการปฏิรูป : การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
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 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
        เป้าหมาย  : โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจนและ 

สามารถตรวจสอบได้ 
1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
      นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
      แนวทางดำเนินการ : เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ 
            2.1 หลักการและเหตุผล 
                  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที ่การศึกษา      
(ก.ต.ป.น.) กำหนดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรค 3 
และวรรค 4 กำหนดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพื ่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.            
มีบทบาทหน้าที่ทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการดำเนินงานแบบองค์รวม เพื่อให้การจัด
การศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการประสานงาน ร่วมมือในการนำไปใช้ขับเคลื่อน และการ
กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนั้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานจึงเป็นเรื่องสำคัญ และ
มีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึง
ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น. ) ขึ้น 

2.2  วัตถุประสงค์ 
                 2.2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ได้ตามมาตรฐาน 
 2.3 เป้าหมาย 
                  2.3.1 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง 
                  2.3.2 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 243 โรงเรียน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
นิเทศการศึกษา 
 2.4 ผลผลิต และผลลัพธ์ 

       2.4.1 ผลผลิต (Output) 
               (1) จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง 

                          (2) โรงเรียนในสังกัด จำนวน 105 โรงเรียน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 
                 2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

               (1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดำเนินงานสามารถร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่ได้ตามมาตรฐาน 

               (2) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้รับการ 
ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบ และส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น 
                         (3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความ
พร้อมในการเตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
 2.5 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
                 2.5.1 เชิงปริมาณ 
                          (1) จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง 

      (2) โรงเรียนในสังกัด จำนวน 105 โรงเรียน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 
                2.5.2 เชิงคุณภาพ 

              (1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดำเนินงานสามารถร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่ได้ตามมาตรฐาน 

             (2) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้รับ 
การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ และส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น 

              (3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความ 
พร้อมในการเตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
 2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       การบริหารโดยองค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  : ตุลาคม  2564  -  กันยายน  2565 
 2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ     :  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                หน้า 271 
 

2.9  งบประมาณ  (งบดำเนินงาน)   จำนวน  50,000.-  บาท  (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก 
รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ  
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- 10,000 - - 10,000 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมปฏิบัติการออกแบบจัดทำแผน
และสร้างเครื่องมือกำหนดปฏิทิน  การออกนิเทศและ
ประเมินผล 

- 10,000 - - 10,000 

กิจกรรมที่ 3 : ออกนิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบ การ
ดำเนินงานงาน 

- 25,000 - - 25,000 

กิจกรรมที่ 4: ประชุม สรุปและรายงานผลการนิเทศ - 5,000 - - 5,000 
รวมทั้งสิ้น - 50,000 - - 50,000 

 2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 

กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ  
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10,000 - - - 10,000 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมปฏิบัติการออกแบบจัดทำ
แผนและสร้างเครื่องมือกำหนดปฏิทิน  การออก
นิเทศและประเมินผล 

- 10,000 - - 10,000 

กิจกรรมที่ 3 : ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การ
ดำเนินงานงาน 

- - 15,000 - 15,000 

กิจกรรมที่ 4: ประชุม สรุปและรายงานผลการนิเทศ - - - 15,000 15,000 
รวมทั้งสิ้น 10,000 10,000 15,000 15,000 50,000 
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2.  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
     งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จำนวน 97,000 บาท 
     กลยุทธ์ที่ 4  การจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 

ที ่ โครงการ 

ความสอดคล้องและเชือ่มโยงกับนโยบายสำคัญ 
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1 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนคณุภาพในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 4 47,000 กลุ่มนโยบายและแผน 

2 จัดนิทรรศการและเสนอผลงานของนักเรียนงานกาชาดและงานของดี  จังหวัดมุกดาหาร  
ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2565  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

3 การพัฒนาการเรียนรู ้ กศ. 1 3 4 4 50,000 กลุ่มอำนวยการ 

รวมทั้งสิ้น 97,000  
 

 

 



 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                 หน้า 273 
 

โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนคุณภาพ  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวอมรรัตน ์กนกตระกูล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

        นายชูกิจ   พาพันธ์      ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
        นายรุ่งเรือง   อาจหาญ    ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

     1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ  
                    ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     เป้าหมาย : สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ : การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  
                                          3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ   

ทุกประเภท 
              การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  เป็นการเพ่ิม 

ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยการเพิ่มจำนวนนักเรียนในชั้นเรียน และมีครูครบชั้นเรียน   
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
                 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

    เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   
   เป้าหมาย : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จำเป็น  

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
         การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาโดย
การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อเพิ่มจำนวนนักเรียนในชั้นเรียน  และมีครูครบชั้นเรียน เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
        แผนย่อยของแผนแม่บทฯ :  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 

แนวทางการพัฒนา : จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ  เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ที่สูงขึ้น มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ  ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศในด้านความ
พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน  อุปกรณ์การเรียนการสอน   การบริหารจัดการโรงเรียน  จำนวนครูที่ครบชั้น   
ครบวิชาการ  จำนวนพนักงาน  สนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน 
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เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้   
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
      การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัด
การศึกษาโดยการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื ่อเพิ ่มจำนวนนักเรียนในชั ้นเรียน และมีครูครบชั ้นมี          
อาคารเรียนและอาคารประกอบ มีอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน 
        1.3  แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
              แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   

     เป้าหมายรวม  (1) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
              (2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

               เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.  2560 - 2579 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        เป้าหมาย : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตฐาน 
 1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 – 2565 
                นโยบายที่ 4   ด้านประสิทธิภาพ 
             1. พัฒนาระบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน   มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน   
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง  ทันสมัย  และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
             2. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี ่มุมเมือง  โรงเรียนคุณภาพชุมชน  โรงเรียนขนาดเล็ก  และ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
             3. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
น้อยกว่า 20 คน  ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน 
             4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ  และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
    2.1  หลักการและเหตุผล 
                    นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ มอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ทางการศึกษา ให้หน่วยงานทางการศึกษาในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 6 จุดเน้นยุทธศาสตร์ 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2.การผลิตและพัฒนาครู 3. การทดสอบ
การประเมิน การประกันคุณภาพ ฯ 4. การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 5. ICT เพ่ือการศึกษา 6. การบริหารจัดการ จุดเน้นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ด้านการบริหาร จัดการการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญ  สอดคล้องกับ
นโยบายสำคัญ 11 ข้อ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 จะทำให้ครูครบตามเกณฑ์ ภายใน 1 ปี จะ
ให้มีครูประจำชั้นครบทุกห้องภายใน 2 ปี จะทำให้ครูตรงสาขา ภายใน 5-10 ปี การดำเนินการ ตามนโยบาย
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ดังกล่าวใช้กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น
หน่วยงานต้นสังกัดในการกำกับดูแลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ได้กำหนดให้มี
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ใน
การพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา ในการดำเนินการสร้างความ
เข้าใจและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการโรงเรียน     ขนาดเล็กในระดับพ้ืนที่ นอกจากนี้
ยังดำเนินการสร้างโรงเรียนแม่เหล็ก เพ่ือเป็นโรงเรียนในการดึงดูดโรงเรียนขนาดเล็กใกล้เคียงมาเรียนรวมด้วย  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 243 โรง 3 สาขา มี
โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 145 โรง 3 สาขา คิดเป็นร้อยละ 58 ของโรงเรียนทั้งหมด มีปัญหาและอุปสรรคใน
การบริหารจัดการที่หลากหลาย เช่น ขาดผู้บริหาร ครูไม่ครบชั้นขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ครูไม่ครบเอก ครูย้ายบ่อย สื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้มีจำนวนจำกัด สาเหตุจากได้รับงบประมาณน้อย 
เป็นต้น เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด กลุ่มนโยบาย
และแผน ซึ่งมีหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจึงได้
จัดทำโครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารขึ้น  

2.2 วัตถุประสงค์ 
      2.2.1  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
      2.2.2  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)ให้มีความพร้อม 
       2.2.3 เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสการ 

เข้าถึงการศึกษาในสังคมเมืองและชบท 
 2.3 เป้าหมาย 
  โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 2.4  ผลผลิต   และผลลัพธ์ 
  2.4.1  ผลผลิต  (Output) 
           2.4.1 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
จำนวน 145 โรง 3 สาขา  

                    2.4.2  โรงเรยีนคุณภาพ นำร่อง จำนวน 1 โรง และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้
อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) จำนวน 1 โรง 

        2.4.2  เชิงผลลัพธ์  (Outcome) 
                  (1) โรงเรียนขนาดเล็ก/โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา                  
                         (2) โรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับการบริหารจัดการที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  (KPIs) 
        2.5.1  เชิงปริมาณ 
                  โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
จำนวน 145 โรง 3 สาขา  
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         2.5.2  เชิงคุณภาพ  
                 โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  นักเรียนได้ศึกษาตาม

หลักสูตรที่กำหนดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด มีระบบบริหาร

จัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้นักเรียนได้รับโอกาสและคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ : ตุลาคม 2564 - กันยายน  2565 
2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ : โรงเรยีนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
2.9  งบประมาณ   (งบดำเนินการ)   จำนวน  47,000.- บาท   (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 

กิจกรรมที่ 1 : จัดทำแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพ 

- 10,400 - - 10,400 

กิจกรรมที่ 2 : จัดทำแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก          

- 13,000 3,000 - 16,000 

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตาม กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ การบริหารบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล  การบริหารงานวิชาการ และ
การบริหารทั่วไปโรงเรียนขนาดเล็ก 

12,600 - 8,000 - 20,600 

รวมทั้งสิ้น 12,600 23,400 11,000 - 47,000 
2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 

รวม ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.. -มิ.ย.
65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.
65) 

กิจกรรมที่ 1 : จัดทำแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนคุณภาพ 

- 10,400 - - 10,400 

กิจกรรมที่ 2 : จัดทำแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก          

- 16,000 - - 16,000 

กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตาม 
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ       
การบริหารบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล            
การบริหารงานวิชาการ และการ
บริหารทั่วไปโรงเรียนขนาดเล็ก 

- - 20,600 20,600 

รวมทั้งสิ้น - 26,400 20,600 47,000 
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โครงการการจัดนิทรรศการและเสนอผลงานของนักเรียนงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
                              กลุ่มอำนวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางปาลิดา  คำพิชิต   ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ         

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3  ระดับ   ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
             เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม   2560 

     1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
                   ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     เป้าหมาย : สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
               ประเด็นยุทธศาสตร์ : การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  
               การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัวระบบ   

สถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ  โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและการส่งต่อเพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ  ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวในการเสริมสร้าง
ความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ  ทั้งด้านกีฬา  ภาษาและวรรณกรรม  สุนทรีย์ศิลป์  ส่งเสริมสนับสนนุ
ระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา  
ส่งเสริมมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชนและสื่อ  ในการมีส่วนร่วม และผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ  มีบทบาทเด่น
ในระดับนานาชาติ  การสร้างเส้นทางอาชีพ  สภาพแวดล้อม  การทำงานและระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษ  โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้างความ
เข้มแข็งและต่อยอดได้  จัดให้มีกลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในหลาก
สาขาวิชา  เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
และสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นนำทั่วโลก  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของ
ไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 

 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
                 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 

   เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ   
   เป้าหมาย : คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึน้ 

        การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ : ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่ 
เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทาง
เชาว์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่างๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตวรรษที่21 

     แนวทางการพัฒนา :  มีมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนใฝ่เรียนรู้   พัฒนาตนเอง   
รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ 

     เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ 
เรียนรู้  และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
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                  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึง
บทบาทความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลกบน
พ้ืนฐานของความเข้าใจ  ลุ่มลึกในประวัติศาสตร์  ประเพณีวัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้าน  
เพิ่มการรับรู้ของคนไทยด้านพหุวัฒนธรรม  การเห็นคุณค่าและมีความอดกลั้นต่อความแตกต่างทางความเชื่อ 
ความคิด วิถีชีวิต ผ่านความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน การฝังตัว
และการทำงานระยะสั้นในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึง
บทบาทความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลกบน
พื้นฐานของความเข้าใจ  ลุ่มลึกในประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน  
เพิ่มการรับรู้ของคนไทยด้านพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและมีความอดกลั้นต่อความแตกต่างทางความเชื่อ 
ความคิด วิถีชีวิต ผ่านความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชนและนักเรียน  การฝังตัว
และการทำงานระยะสั้นในประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
 1.3  แผนปฏิรูปประเทศ (Y) 
                  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   

    เป้าหมายรวม : (4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรเพ่ิมความ 
คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา  และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

         เรื่องและประเด็นปฏิรูป : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุ  
เป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
 1.4  แผนการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.  2560 - 2579 
          ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
            เป้าหมาย : ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
   1.5  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 – 2565 
                ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านความมั่นคง 
                นโยบายที่ 4   ด้านประสิทธิภาพ 
             พัฒนาระบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง  ทันสมัย  และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ  
    2.1  หลักการและเหตุผล 
                    ตามที่จังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดจัดงานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565  
ในระหว่างวันที ่ 7-15 มกราคม 2565  รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์งานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารและให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป
ได้รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป ตลอดจน
เพื่อเป็นการหารายได้ให้เหล่ากาชาดจังหวัดมุดาหาร ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการ        สาธารณกุศล การช่วยเหลือ
สังคมและผู้ด้อยโอกาส  โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มาเที่ยวงานได้รับความรู้ ความบันเทิง และ
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กิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างหลากหลาย และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายออกร้านแสดงนิทรรศการและ
ผลงานของส่วนราชการโดยได้แต่งตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จัดร้านนิทรรศการ
ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นการร่วมมือในการจัดงานและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้จัดทำโครงการจัดนิทรรศการและผลงานของนักเรียนงานกาชาดและงานของ
ดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

2.2 วัตถุประสงค์ 
      2.2.1  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
      2.2.2  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมของนักเรียนและสถานศึกษา  

และผลผลิตของนักเรียนแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป และห้างร้าน บริษัท เอกชนและส่วนราชการอ่ืนๆ 
ได้รับทราบถึงคุณภาพแลผลการจัดการศึกษาในเชิงประจักษ์     

       2.2.3 สถานศึกษาในสังกัดมีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนร่วมในงานกาชาด 
และงานของดีจังหวัดมุกดาหาร 
 2.3 เป้าหมาย 
  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 2.4  ผลผลิต   และผลลัพธ์ 
  2.4.1  ผลผลิต  (Output) 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน  243  โรงเรียน  

           2.4.2  เชิงผลลัพธ์  (Outcome) 
                      ข้าราชการครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการฯ ได้เรียนรู้ ได้ทักษะการฝึก
วิชาชีพ ซึ่งนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้ เพราะการนำเสนอสินค้าจากผลผลิตนักเรียน โครงงาน ลงสู่การปฏิบัติจริง 
 2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  (KPIs) 
        2.5.1  เชิงปริมาณ 
                 สถานศึกษาที่เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร 
ได้เสนอผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์ของนักเรียน และนำไปสู่การสร้างรายได้ให้สถานศึกษาเพื่อใช้ในการศึกษา
และสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวของนักเรียน จำนวนสถานศึกษาที่เข้าร่วม 30 โรงเรียน 
         2.5.2   เชิงคุณภาพ  
                             ข้าราชการครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการฯ ได้เรียนรู้ ได้ทักษะ การฝึก
วิชาชีพซึ่งนำไปต่อยอดในการสร้างรายได้ เพราะการนำเสนอสินค้าจากผลผลิตนักเรียน โครงงานลงสู่การปฏิบัติจริง  

2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                (1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงาน และได้
แสดงนวัตกรรม ผลผลิตของนักเรียนตามนโยบายของรัฐบาลลดเวลาเรียนและเพ่ิมเวลารู้  
                      (2) สถานศึกษาได้นำผลงานที่ดีเด่น  นำมาแสดงการประกวดระดับจังหวัด  ระดับภาค  
ระดับประเทศมาแสดงในการจัดนิทรรศการ    
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2.7  ระยะเวลาดำเนินโครงการ   :  ธันวาคม  2564 -  มกราคม   2565 
2.8  สถานที่ดำเนินโครงการ   :  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
2.9  งบประมาณ   (งบดำเนินการ)   จำนวน  50,000.- บาท   (ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมหลัก รายละเอียดงบประมาณ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ อื่นๆ รวม 

กิจกรรมที่ 1 : จัดนิทรรศการร่วมกับโรงเรียนในสังกัด   
ออกร้านแสดงผลงานของส่วนราชการ  และนำเสนอผลงาน
ของนักเรียนงานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร 

- 50,000 - - 50,000 

รวมทั้งสิ้น - 50,000 - - 50,000 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

แผนการปฏิบัติงาน   
(รายกิจกรรมย่อย) 

แผนการใช้จ่ายเงินงประมาณ  ปี  พ.ศ.  2565 
รวม ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.65) 
กิจกรรมที่ 1  : จัดนิทรรศการร่วมกับโรงเรียนใน
สังกัด ออกร้านแสดงผลงานของส่วนราชการ  
และนำเสนอผลงานของนักเรียนงานกาชาดและ
งานของดีจังหวัดมุกดาหาร 

- 50,000 - - 50,000 

รวมทั้งสิ้น  50,000   50,000 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่ความสำเร็จ 

1. การนำแผนสู่การปฏิบัติ 
การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัตินั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ผลักดันการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ จำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการระดมสรรพกำลังทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจน
การสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงกำหนดแนวทางที่สำคัญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

  1) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
หน่วยงานต้นสังกัด  แผนพัฒนาการศึกษาภาค และแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้ง แผนพัฒนาด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  
  2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ ่มงานและหน่วยงานในสังกัด    ดำเนินงานอย่างเป็น 
รูปธรรม โดยการแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สู่โครงการ/กิจกรรม ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ และ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จที่มีค่าเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละปีงบประมาณ รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/ 
กิจกรรมนั้นๆ ด้วย  
  3) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องแสดงภาวะความเป็นผู้นำการศึกษา  มีความ
มุ่งมั่นจริงจัง รวมถึงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยดำเนินการชี้แจง สร้าง
ความรู้ ความ เข้าใจในสาระสำคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วม และสนับสนุนช่วยเหลือ ดูแลให้การ
ดำเนินงานมีประสิทธิภาพ  
  4) ผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ผู้อานวยการสถานศึกษา ต้องให้ความสำคัญและใช้
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  เป็นเครื่องมือ 
กรอบ และแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา  
   5) ต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม สร้างขวัญกำลังใจด้วยการยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล 
แก่บุคลากรที่ดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  
 6). หน่วยงานกลางสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ 
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2. การติดตามและประเมินผล  

 การติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ มี
แนวทางและกระบวนการสำคัญดังนี้  
 1) จัดตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผล  เพื่อขับเคลื่อนแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติร่วมติดตาม
ความก้าวหน้าภายใต้กรอบท่ีกำหนดขึ้น และจัดทำรายงานผล อย่างต่อเนื่องทุกปี  
 2) กำหนดปฏิทินการติดตาม ประเมินผลและรายงานให้เหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณ หรือปี
การศึกษา  
 3) สร้างความเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลสารสนเทศระหว่างกลุ่มทุกกลุ่ม หน่วยงานในสังกัด และ
หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน  เพื่อประโยชน์ ต่อการวางแผน ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
 4)  ติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนฯ ในช่วงกลางและปลายแผนฯ พร้อมปรับปรุง 
แนวทางการติดตามประเมินผลทุกระดับ และจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลแผนฯ เพื ่อให้แผน 
สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการรวบรวมปัญหาและอุปสรรค จากการดำเนินงานตามแนวทางการ
ปฏิบัติที่ได้ เสนอไว้ในแผน มาใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระยะต่อไป 
 5) ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการติดตามประเมินผล จะเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับแผน หรือ
จัดทำแผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาในห้วงต่อไป  
 6) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาทุกปีการศึกษา 
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ภาคผนวก 

คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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