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กลยุทธ์ท่ี 2 

การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
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โครงการ    พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                    
     ขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป.ที่ 2  การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 4    ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ  
     การจัดการที่หลากหลาย  เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  และมีทักษะการใช้เทคโนโลยี 
     ที่เหมาะสม 
ตัวช้ีวัดที่ 5      ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร 
       สถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพใน 
       รูปแบบที่หลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา สพป.มุกดาหาร 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวภัชรี  ภูมิหาทอง   ศึกษานิเทศก์ทุกคน  
 

หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ในกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด และการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 พร้อมกันทั้ง
ประเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เห็นความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการพัฒนาบุคลากรและ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตร ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระ
การเรียนรู้แกนกลาง จึงก าหนดให้มีการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่อง การน ามาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560  ไปสู่การปฏิบัติ  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และน าหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

3. เพ่ือพัฒนาครูให้น าหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปสู่การ 
ปฏิบัติให้ประสิทธิภาพ  
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4. เพ่ือพัฒนาครูให้จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและความต้องการของ 
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม  

5. เพ่ือพัฒนาครูให้มีทักษะในการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
     -ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 5  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    รวม 1,298 คน  

เชิงคุณภาพ 
            -ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และ 

ตัวชี้วัดตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และน า
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     วิธีด าเนนิงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

กิจกรรมที่ 1 สร้างความเข้าใจเรื่องให้ใช้มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด  
 - จัดประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง “การน ามาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดไปใช้ โดย VDO Conference  แก่
ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร 
- สถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560 และหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560  
-จัดประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วดั ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ
หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2560 ให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 ทุกคน โดยรวมเป็นอ าเภอ 8 จุด  
นิเทศติดตามการน าหลักสูตรสู่ห้องเรียน 

 
 
เม.ย 2562 
 
 
 
16  พ.ค. – 
มิ.ย. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
มิ.ย.- ต.ค.
2562 

1) นายณรงค์  โล่ห์ค า   
2) นางสาวภัชรี  ภูมิหาทอง 
3) ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
4) ประธานและเลขานุการ
เครือข่าย    ทั้ง 19 
เครือข่าย 
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 ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  เมษายน 2562 –ตุลาคม 2562 สถานที่โรงเรียนในสังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร  

 งบประมาณ และรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  งบประมาณ  จ านวน  30,000 บาท รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ จ านวน(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๑ สร้างความเข้าใจเรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
-ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน ส าหรับศึกษานิเทศก์ สัมมนาแลกเปลี่ยนสร้างความ
เข้าใจหลักสูตรปฐมวัยและแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  16  คน                                                                                                
- ค่าถ่ายเอกสาร 
 

                รวม 

 
 

1,600 
400 

 
2,000 

2 กิจกรรมที่ 2 สร้างความเข้าใจเรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
-ค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน ส าหรับแกนน าเครือข่ายละ 4 คน 19 เครือข่าย  และ
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษาเขตพ้ืนที่ จ านวน 96 คน 1 วัน คนละ 250 บาท 
สัมมนาแลกเปลี่ยนสร้างความเข้าใจหลักสูตรปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี                                                                                                
- ค่าถ่ายเอกสารและวัสดุด าเนินการรวม 

            รวม 

 
 

24,000 
 

4,000 
280,000 

 รวมทั้งสิ้น 30,000 

หมายเหตุ :  ถัวจ่ายทุกรายการ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ 
       1. กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนามีจ านวนมาก อาจท าให้ขาดประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
       2. เนื้อหา/เรื่อง ในการจะพัฒนามีจ านวนหลากหลายเรื่องซึ่งต้องด าเนินการบูรณาการในครั้งเดียวกัน                
อาจท าให้ขาดความชัดเจนในการน าไปใช้ 
      แนวทางการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 
      1. พัฒนาวิทยากรแกนน าแล้วน าไปขยายผลโดยแยกเป็นเครือข่าย เพื่อลดปัญหาการรวมจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
จ านวนมาก 
       2. กรณีเนื้อหา/เรื่องในการจะพัฒนามีจ านวนหลากหลายเรื่องซ่ึงต้องด าเนินการบูรณาการในครั้งเดียวกัน       
ในการแก้ปัญหาจะเลือกประเด็นส าคัญมาออกแบบหรือสาธิตกิจกรรมเพ่ือให้ได้แนวคิดแนวทางไปพัฒนา 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   

ตัวชี ้ ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน 

ร้อยละ 100 

2.ร้อยละของสถานศึกษาน าหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 

3. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม และมีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่าง
น้อย 1 หลักสูตร 

ร้อยละ 80 

4. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผล ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ร้อยละ 80 
5. ร้อยละของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

ร้อยละ 80 

 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 1.ครูและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจและทักษะการ 
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการหลากหลาย 

  2.ครูสามารถจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ 
บูรณาการเชื่อมโยงองค์ความรู้ให้ผู้เรียนรอบด้าน  

 3.ครูสามารถใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลตรงตามสภาพความเป็นจริงได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

4. ครูและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและมีกระบวนการสอนที่มี 
คุณภาพ เป็นครูมืออาชีพ 
       5. ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกด้านสูงขึ้น 
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โครงการ      ประชุมเชิงปฏิบัติการการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2562                             

ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ        นายสายันต์  ผาดโผน  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน     1  เมษายน  2562  ถึง 31  กรกฎาคม    2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 ในปี พ.ศ. 2562 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  116 คน และลูกจ้างประจ าในสังกัด 
จ านวน 8 คน จะเกษียณอายุราชการ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการได้รับทราบ
ถึงระเบียบและแนวปฏิบัติ รวมทั้งทราบถึงสิทธิ์ต่างๆ ที่จะได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วอีกทั้งเพ่ือเป็นการ
ด าเนินการขอรับเงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินบ าเหน็จด ารงชีพ เงินบ าเหน็จรายเดือน เงิน กบข .และเงิน กสจ. ให้
ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวได้รับเงินบ านาญต่อเนื่องจากเงินเดือน ปกติ  จึงได้จัดท าเสนอโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่จะเกษียณอายุราชการ ใน 

ปี พ.ศ.  2562   มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิต่าง ๆ ที่จะพึงได้รับจากทางราชการ 
          2. เพ่ือจัดท าและยื่นแบบขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ, บ าเหน็จด ารงชีพ , บ าเหน็จรายเดือน, เงิน กบข.                   
และ  เงิน  กสจ. ให้สามารถได้รับเงิน บ านาญ บ าเหน็จรายเดือน ต่อเนื่องจากเงินเดือนประจ า 

            3. เพื่อให้ข้าราชการครูฯ   และลูกจ้างประจ าในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี   2562  เกิดความ                      
มั่นใจในการที่จะได้รับการบริการที่ดี   มีขวัญและก าลังใจ  และเจตคติที่ดีต่อองค์กร 
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าในสังกัด สพป. มุกดาหาร  รวม  124 คนประกอบด้วย   
 - ข้าราชการครูฯ ที่จะเกษียณอายุราชการในปี  2562             จ านวน    116    คน 
 - ลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการในปี     2562             จ านวน        8    คน                                                                           
เชิงคุณภาพ   
-ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบถึงสิทธิต่าง ๆ หลักจากเกษียณอายุราชการแล้ว และสามารถ ได้รับเงิน 

บ านาญและเงินอื่น ๆ ต่อเนื่องจากเงินเดือน 

        ขั้นตอนการด าเนินงาน 
         1.ส ารวจความต้องการเรื่องท่ีจะพัฒนาประสิทธิภาพ 
         2.จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 
         3.ประชุมคณะท างาน ประสานวิทยากร และเตรียมการอบรม 
         4.จัดท าคู่มือการอบรม 
         5.ด าเนินการอบรม 
         6.ประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงาน 
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  กิจกรรมด าเนินงาน 
กิจกรรมด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. จัดประชุมคณะท างาน 
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
4. ประเมินผลและรายงานผล 

พฤศจิกายน    2561 
มกราคม    2562 
เมษายน- มิถุนายน  2562 
กันยายน   2562 

 นายสายันต์  ผาดโผน 
 

 
 งบประมาณ 

งบประมาณจาก งบด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 จ านวน 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 เอกสารประกอบการอบรม   4,000  
2 ค่าตอบแทนวิทยากร 1,000    
3. ค่าตอบแทนปฏิบัติงารนนอกเวลาราชการ 4,000    

4. ค่าอาหาร/อาหารว่าง  ผู้อบรมและวิทยากร  19,000   
      
 งบประมาณรวมทั้งสิ้น    28,00 

  งบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการตามท่ีจ่ายจริง 
การประเมินผล 

ตัวชีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน การวัด/ประเมินผล 
1.ข้าราชการครูและบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทุกคน 
 
2. แบบสอบถาม 

-แบบสังเกตพฤติกรรมความต้องการ 
-ความพึงพอใจและการปฏิบัติกิจกรรม 
 
ข้าราชการกลุ่มเป้าหมาตอบ
แบบสอบถาม  

ร้อยละ % 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. ผู้เข้าประชุมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิตามกฎหมายที่จะได้รับ 
         2. ผู้เข้าประชุมสัมมนามีขวัญและก าลังใจ 
         3. ผู้เข้าประชุมสัมมนา และวิทยากร ได้รับฟังความคิดเห็น รับรู้ปัญหา อุปสรรค และก าหนดแนวทาง    
ปรับปรุง แก้ไขร่วมกัน 
         4. ผู้เกษียณอายุราชการได้รับเงิน บ าเหน็จบ านาญ, เงินบ าเหน็จรายเดือน, เงิน กบข.และ เงิน  กสจ.   
ต่อเนื่องจากเงินเดือนประจ า 
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โครงการ   รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25622 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประเด็นกลยุทธ์    พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    - สพท. มีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการที่ 
      ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด 
    - ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มี 
      ประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

- สพท. บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยใช้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ 
   การศึกษา  
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีคุณภาพตามมาตรฐานของ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(Effective Service Areas) 

สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.มุกดาหาร การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่  4        ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
       มีทักษะการจัดการที่หลากหลาย  เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  และมีทักษะ 
       การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เป้าประสงค์ที่  7     ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน  ให้เกิดการกระจายอ านาจการบริหาร 
      จัดการด้วยหลักความคุ้มค่า บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม คุณธรรม  
      มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ให้ทุกภาคส่วนมี 
      ส่วนร่วมรับผิดชอบ  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหาร 
      งบประมาณ 
ลักษณะโครงการ [  ] โครงการใหม่  [  ] ต่อเนื่อง  [  ] พิเศษ  [  ] อ่ืนๆ 

ผู้รับผิดชอบ  นายเชษฐ์กิตติ  แดงอาจ  และ น.ส.สุจิตรา ไตรยวงค์ 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561–กันยายน   2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้
บรรลุผลส าเร็จตามนโยบายที่ตั้งไว้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่
จะต้องด าเนินงานให้บรรลุตามกลยุทธ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้   
  ดังนั้น  เพ่ือรายงานผลการด าเนินจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                  
ต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ได้รับทราบถึงผลการด าเนินงานตามภารกิจการจัดการศึกษาและช่วยให้ผู้บริหารสามารถมีข้อมูลที่ครบถ้วนในการ
พิจารณาวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพกลุ่มนโยบายและแผนจึงจ าเป็นต้องมีโครงการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือรายงานผลการด าเนินจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารต่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 2. เพื่อให้ผู ้บริหารทราบผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  และ
ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีต่อไปได้อย่างครบถ้วน 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. เอกสารรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 2. เอกสารรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
 เชิงคุณภาพ    
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีข้อมูลผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพ่ือใช้ประกอบการก าหนดแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ ต่อไป 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ ส.ค. 2562 นายเชษฐ์กิตติ           

แดงอาจ 
น.ส.สุจิตรา                   
ไตรยวงค์ 

2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอ วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ก.ย. 2562 
3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ต.ค. 2562 
4 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน พ.ย.-ธ.ค. 2562 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินโครงการเพ่ือเสนอ             
ต่อที่ประชุม  
-ค่าอาหารว่าง จ านวน 30 หน่วยๆ ละ                
25 บาท( 30x25x4)  
-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30 หน่วย ๆ 
ละ 100 บาท (30x100x2) 
-ค่าถ่ายเอกสารแบบรายงานความก้าวหน้า
โครงการ/สิน้สุดโครงการ 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

3,000 
 

6,000 
 

1,000 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 

3,000 
 

6,000 
 

1,000 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

2 จัดท ารูปเล่มผลการด าเนินงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
www.mukdahan.org 
  

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 รวม - 10,000 - - - 10,000 

หมายเหตุ   :    (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

-ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบ
โครงการรายงานผลการด าเนินการครบทุกโครงการ 

1.การรายงาน 

2.การประเมิน 

1.แบบสรุปโครงการ
ด าเนินการ 

2.แบบประเมิน 

3.แบบส ารวจความพึงพอใจ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สามารถน ารายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  น ามาวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพในปีงบประมาณต่อไป 
 
 

 

 

 

 

http://www.mukdahan.org/
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โครงการ   การรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตาม 
    กลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 
สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  

นโยบายที่ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ประเด็นกลยุทธ์    พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
      - สพท. มีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนราชการที่ส านักงาน              
           คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด 
    - ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มี 
      ประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

- สพท.บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยใช้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษา  
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา(Effective Service Areas) 

สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.มุกดาหาร การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
 เป้าประสงค์ที่  4     ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
         มีทักษะการจัดการที่หลากหลาย  เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  และมีทักษะ 
         การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 เป้าประสงค์ที่  7  ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน  ให้เกิดการกระจายอ านาจการบริหาร 
       จัดการด้วยหลักความคุ้มค่า บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม คุณธรรม  
       มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ให้ทุกภาคส่วน 
       มีส่วนร่วมรับผิดชอบ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ  [  ] โครงการใหม่  [  ] ต่อเนื่อง  [  ] พิเศษ  [  ] อ่ืนๆ 
ผู้รับผิดชอบ   นางนีรนาท  ห้วยทราย,นางสาวสุจิตรา  ไตรยวงค์,นายเชษฐ์กิตติ   แดงอาจ  

และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2561 – กันยายน   2562 
 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีภารกิจจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์  และจุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ทั้งนี้  เพ่ือให้การบริหารการด าเนินงานสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล  
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  กลยุทธ์  และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  
แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ตลอดจนความต้องการความจ าเป็นของสถานศึกษา  จึงได้จัดท าโครงการการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขึ้น 
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วัตถุประสงค ์
1.เพ่ือการรายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  และการรองรับการรายงาน

การติดตามและประเมินผลการบริหารจดัการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 
2. เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. เพ่ือเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างได้ 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  สถานศึกษาในสังกัด  ให้เป็นไปตามนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ   

2. สนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ    
 เชิงคุณภาพ    
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีข้อมูลผลการบริหารจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพ่ือใช้ประกอบการก าหนดแนวทางการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ ต่อไป 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ ม.ค. 2562 นางนีรนาท  ห้วยทราย 

น.ส.สุจิตรา  ตรยวงค์ 
นายเชษฐ์กิตติ  แดงอาจ 

2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มิ.ย. 2562 
3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ก.ย. 2562 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 

1. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน 
เพ่ือทบทวนชี้แจงแนวทาง เครื่องมือการ
ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ/สพฐ. 
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน 2 
ครั้ง ( 30  คน x 30 บาท x 4 มื้อ) 
   -ค่าอาหารกลางวัน (30 คนx120 บาท 
x 1 มื้อ) 
   -ค่าถ่ายเอกสาร  

 
 
 
 
 

3,600 
 

3,600 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

2,800 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3,600 
 
3,600 
2,800 

 รวม 7,200  2,800   10,000 

หมายเหตุ   :    (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
   - สพป.และสถานศึกษาได้รับการติดตาม ประเมินผล   
การด าเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์    
จาก สพฐ. อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 
   - สพป.มีการสังเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการ
บริหารจัดการ และเผยแพร่ 
 เชิงคุณภาพ 
   - มีการติดตามผลการปฏิบัติงานทุกโครงการบรรลุตาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของ สพฐ. อย่างมีประสิทธิภาพและตรง
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
    -มีการเผยแพร่แนวทาง/นโยบาย  และการน าแผนสู่การ
ปฏิบัติ 

ตรวจสอบเอกสารและ
ผลการด าเนินงาน 
1) โครงการ/กิจกรรม
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562   
2. การรายงานผลการ
ด าเนินงานทางระบบอี
มี (e-MES) 

1. แบบประเมิน 
2. แบบสอบถาม 
3. การสังเกต 
4. สัมภาษณ์ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่าง
คุ้มค่า  ประหยัดและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน  สอดคล้องกับกลยุทธ์  และจุดเน้นของกระทรวงศึ กษาธิการ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     2. น าผลการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล  มาวิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป 
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โครงการ      พัฒนาการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าปี 2562 
แผนงาน      สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้อง นโยบาย สพท.    กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 4       ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะการ 

     จัดการที่หลากหลาย  เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ 
     เหมาะสม 

ตัวช้ีวัดที่ 7       ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีผ่านการพัฒนาตนเองผ่านระบบ  
     Digital Technology 

ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ       นางสาวสุลักขณา รักษา   
ระยะเวลาด าเนินการ        ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ก าหนดแนวทางการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และ
สร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาพและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ ภายใต้นโยบายด้านการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5 นโยบาย คือ 

1) นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2) นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3) นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4) นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  

และลดความ เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
5) นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ในโลกของเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ หน่วยงานต้องได้รับการพัฒนาระบบ
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในขณะเดียวกันสถานศึกษา ครแูละบุคลากร นักเรียน 
ทุกระดับต้องได้รับการพัฒนาการใช้การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่อย่างต่อเนื่อง
เป็นทั้งจากการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือจากหน่วยงานที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) ให้กับสถานศึกษา ครูและ
บุคลากร ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (Digital Education) 
ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและทุกคนเข้าถึงได้ 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) 

ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
      2. เพ่ือส่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education) ที่มีมาตรฐาน 

เชื่อมโยงและทุกคนเข้าถึงได้ 
 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   

          1. ร้อยละ100 โรงเรียนในสังกัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
ทางไกล (Distance Learning) 
          2.ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาและเข้าถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
(Digital Education) 

เชิงคุณภาพ 
          1.โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance 
Learning) ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
          2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education) ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กิจกรรม / ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผน ศึกษา วิเคราะห์แนวทางกระบวนการพัฒนา ตุลาคม-ธันวาคม 

2561 
-น.ส.สลุักขณา รักษา 

2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  ธันวาคม 2561 -น.ส.สลุักขณา รักษา 

3 การด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร การจัดการ
ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (New DLTV) 
กิจกรรมที่ 2  การออกติดตามให้การช่วยเหลือ ประเมินและ
รายงานผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (New DLTV) 
กิจกรรมที่ 3 การประชุมชี้แจงแนวการาจัดการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยี DLIT 

มกราคม-กันยายน 
2562 

น.ส.สุลักขณา รักษา 

4 ก ากับติดตามและสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ กันยายน 2562 สุลักขณา รักษา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 
ที ่

 
        กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ  

 กิจกรรมที่ 1 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร 
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (New 
DLTV) 

3,600 

 
20,000 1,500  25,100 

 กิจกรรมที่ 2  การออกติดตามให้การช่วยเหลือ 
ประเมินและรายงานผลการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (New DLTV) 

14,000 
 
 

3,000 3,000  20,000 

 กิจกรรมที่ 3 การประชุมชี้แจงแนวการาจัด
การศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยี DLIT 

 
 

13,400 1,500   

 รวม (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 60,000 

การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละ100 หน่วยงานในสังกัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) 
2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาและเข้าถึง
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา (Digital Education) 

- ประเมิน - แบบประเมิน 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance 
Learning) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง 
      2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาและ
เข้าถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา (Digital Education) ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ 
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โครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 
แผนงาน     สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้อง นโยบาย สพท.  กลุยุทธ์ที่ 2 
    เป้าประสงค์ ที่ 7  
       ตัวช้ีวัดที่ 2 และ 3 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ        นางสาวอมรรัตน์  กนกตระกูล 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเน้นการพัฒนาหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นหน่วยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับ
บทบาทภารกิจ สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหน่วยงานแต่ละระดับ
อย่างชัดเจน เช่น ระดับปฏิบัติ ระดับที่ท าหน้าที่ในการก ากับติดตาม เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง       
ยึดหลักธรรมาภิบาล และโปร่งใส เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็น Digital 
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยง
ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้  1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  2) สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 3) ยกระดับการบริหารงาน
ของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพ้ืนที่ 4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ และ 5) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้าน   
ต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมา
วิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความ
ถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ต่อไป 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้น เพ่ือด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ทุกรายการ ใน
ปีงบประมาณ 2562 ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ จ าเป็น ของสถานศึกษาในสังกัด  รวมถึงการดูแล ก ากับ 
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ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต และ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนงบประมาณ อันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิรูปการศึกษา อย่าง
มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการจัดการศึกษาอย่างทั่งถึง 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การจัดตั้งงบประมาณ ตรงตามความต้องการ จ าเป็น ขาดแคลน ของสถานศึกษา 
 2. เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส คุ้มค่า เหมาะสม และเพียงพอ 
 3. เพ่ือให้สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 4. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง  

5. เพ่ือเป็นการก ากับ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันก าหนดเวลา และเป็นการป้องกัน
ปัญหาที่อาจจะเกิดจากการด าเนินการ 

เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมาณ    

   1.1 สถานศึกษาที่มีความต้องการ จ าเป็น ขาดแคลน ได้รับการจัดตั้งงบประมาณตรงตามความ
ต้องการ ร้อยละ 90 

   1.2 สถานศึกษาท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ ถูกต้อง โปร่งใส 
คุ้มค่า เหมาะสม และเพียงพอ  ร้อยละ 100 
 2. เชิงคุณภาพ 
                2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สามารถจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ
ให้สถานศึกษาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.2 สถานศึกษาในสังกัดได้รับจัดสรรงบประมาณ และสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างถูกต้อง 
อันเป็นการส่งผลต่อการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง และสามารถใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้อย่าง
ถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับ 
สพท. และโรงเรียนในสังกัด 

ตุลาคม - ธันวาคม 2561 อมรรัตน์ 

2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ปี 2562 งบลงทุน และงบด าเนินงาน  

ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

อมรรัตน์ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3. การตรวจสอบความเสียหายเนื่องจากโรงเรียน

ประสบภัยธรรมชาติและจัดท าค าขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียน
ประสบภัยธรรมชาติ 

ตุลาคม 2561- กันยายน 
2562 

อมรรัตน์ 

4. 
 

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการ
งบประมาณรายจ่ายให้กับสถานศึกษาที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน 
และงบด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงาน 

ตุลาคม 2561 - กันยายน 
2562 

อมรรัตน์ 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมา
ณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับ สพท. และ
โรงเรียนในสังกัด 

 10,000  10,000  10,000 
 

2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณปี 2562 งบลงทุน และงบ
ด าเนินงาน 

 5,000  5,000  5,000 

3. การตรวจสอบความเสียหายเนื่องจาก
โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติและจัดท า 
ค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ 

15,000   15,000  15,000 

4. ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการ
งบประมาณรายจ่ายให้กับสถานศึกษาที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 
2562 และการรายงานผลการด าเนินงาน 

 10,000  10,000  10,000 

 รวมทั้งสิ้น (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 40,000 
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การประเมินผล  (ให้แนบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 85 ของสถานศึกษาที่มีความต้องการ จ าเป็น 
ขาดแคลน ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่าง
ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ 

ผลการพิจารณาจัดสรร สรุปรายงานผลประจ าปี 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีได้รับการจัดสรร
งบประมาณสามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา และถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 

ก ากับ ติดตาม แบบติดตาม 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สถานศึกษามีความพร้อมในการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 2. ครู นักเรียน และบุคลกรในสถานศึกษา มีขวัญและก าลังใจ มีการบริหารจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 
 3. สถานศึกษาสามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา และสามารถบริหาร
งบประมาณได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า และตรวจสอบได้ 
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โครงการ   อบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือป้องปรามการทุจริตของ
ข้าราชการครูและบุคลากร ทาง การศึกษา 

สอดคล้องนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการใหม่  ( ) ต่อเนื่อง   (   ) พิเศษ  (   ) อื่น ๆ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางปาลิดา  ค าพิชิต  นายราเชนทร์ มหานิลและคณะกลุ่มกฎหมายและคดี 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
.............................................................................................................................................................................. 
หลักการและเหตุผล 

การขับเคลื่อนภารกิจแห่งองค์กร ให้บรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยบุคลากรใน
หน่วยงานเป็นหลัก และต้องเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าทั้งด้านความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่ง
หน่วยงานและหรือผู้บังคบับัญชาทุกระดับชั้น  จึงควรตระหนักถึงบทบาท อ านาจหน้าที่ของตนเอง ที่จะท าให้
ข้าราชการในสังกัดมีวินัยคุณธรรม จริยธรรมให้มากท่ีสุด เพ่ือป้องปรามมิให้มีการทุจริตในทุกรูปแบบ จึงควรมี
มาตรการที่เข้มข้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์กรหรือผู้บังคับบัญชา ควรมีบทบาทหรือใช้อ านาจหน้าที่  ใน
เรื่องวินัยคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการในสังกัด อย่างน้อยที่สุด 3 ประการ ดังนี้ 

(1)  เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  ให้กระท าโดยการปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี  การฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ  ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  ให้ถูกต้องเหมาะสม  
สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ  สร้างขวัญและก าลังใจการจูงใจ  หรือการอื่นใดใน
อันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตนคติ จิตส านึก  และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 

(2)  ป้องกันไม่ให้ข้าราชการในสังกัดหรือผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  โดยเอาใจใส่  สังเกตการณ์  
และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัย  ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้   

(3)  ด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการหรือผู้ใต้บังคับบัญชา  กล่าวคือ   
               1)  หากกรณีมีมูลกล่าวหาว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และปรากฏพยานหลักฐานใน
เบื้องต้นอยู่แล้ว ก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที่   

    2)  หากมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยหรือไม่ แต่ยังไม่มี
พยานหลักฐาน ต้องท าการสืบสวนข้อเท็จจริง 

(ก)  หากไม่มีมูลให้ยุติเรื่อง   
(ข)  หากมีมูลก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที  โดยอาศัยหลัก 

(1)  หลักนิติธรรม 
(2)  หลักมโนธรรม 
(3)  หลักความเป็นธรรม 
(4)  นโยบายของรัฐบาล 

หากมีการสั่งลงโทษโดยไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หลักคุณธรรมดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดผลเสียหาย เช่น ก่อให้เกิดผลเสียทางด้านสภาพจิตใจขวัญและก าลังใจของข้าราชการผู้นั้น ส่งผล
กระทบต่องาน ภารกิจขององค์กรเป็นส่วนรวม ดังนั้นผู้บังคับบัญชาทุกระดับจึงควรต้องให้ความส าคัญเป็น
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พิเศษในเรื่องการด าเนินการทางวินัย  ซึ่งกฎหมายก็ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาโดยตรงอยู่แล้ว ไม่ว่า
จะตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก็ได้ระบุไว้สอดคล้องกัน  
 ดังนั้นการอบรมเสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ ที่หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาในทุกระดับควรเอาใจใส่และให้ความส าคัญ เพราะ
หากข้าราชการมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมสูงแล้ว โอกาสที่จะกระท าผิดวินัยก็มีน้อยมาก การด าเนิ นการทาง
วินัยจึงควรเป็นมาตรการขั้นตอนสุดท้ายที่หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาควรน ามาปฏิบัติ หลังจากที่ไม่อาจเลือก
ปฏิบัติในทางอ่ืนใดได้แล้ว  ซึ่งเป็นเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมีโครงการดังกล่าวนี้   
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรม
จริยธรรมมากขึ้น 

2. เพ่ือก่อให้เกิดผลในการก าหนดนโยบายพัฒนาและส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ
ครู เพ่ือเป็นแนวทางให้โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการครู ซึ่งได้รับการบรรจุใหม่ ครูประจ าการ ให้ปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในระเบียบวินัย เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหมาะสมกับการประกอบอาชีพครู 

4. เพ่ือให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หลักสูตร วิธีการ เกณฑ์การ
ตัดสิน ในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการครู ให้สามารถสรรหาบุคคลที่มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับ
การประกอบอาชีพคร ู

5. เพ่ือข้าราชการครูมีความรับผิดชอบตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ลดอัตราการกระท าผิดวินัยลง  
 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  243 โรงเรียนและบุคลากรในส านักงานเขตฯ  จ านวน 9  

กลุ่ม 1 หน่วย  จ านวนโรงเรียนละ 1 คนและในส านักงาน รวม  22  คน รวมทั้งสิ้น  265   คน เข้ารับการ
ฝึกอบรม  1  วัน 

เชิงคุณภาพ 
ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ 

สังคม และโรงเรียนสามารถด าเนินการทางวินัยได้เองอย่างถูกต้อง ป้องปรามไม่ให้มีการทุจริตในองค์กรทุก
รูปแบบ 
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รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
1 แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการตามโครงการ ตามก าหนดการแต่ละโครงการก าหนด 40,000 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

จัดอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
ป้องปรามการทุจริตของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 1 รุ่น รุ่นละ 263 คน 
จ านวน 243 โรงเรียน จ านวนโรงเรียนละ 1 คน  
รวม  243  คน  เข้ารับการฝึกอบรม  2  วัน 
บุคลากร สพป.มุกดาหาร 22 คน รวมทั้งสิ้น 265 
คน 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ค่าอาหาร มื้อละ *100 บาท *1 วัน  *265 คน 
ค่าอาหารว่าง *25 บาท *1 วัน *265 คน 
ค่าวิทยากร *3 คน *1 วัน *4 ชม.( ชม.ละ    
600 บาท) 
ค่าวัสดุในการด าเนินการ 
หมายเหตุ : ( สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,500 บาท 
  6,300 บาท 
 7,200 บาท 

      
 

รวม  40,000 บาท 

การประเมินผล 
1. การสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
2.  การสังเกตความร่วมมือในการปฏิบัติงาน       
3.  พิจารณาตัวชี้วัดความส าเร็จ เช่น จ านวนข้าราชการครูที่กระท าผิดวินัยลดลง  ลดจ านวนการ

ร้องเรียน การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ ข้าราชการครูต้องหาคดีอาญา ถูกฟ้องคดีแพ่ง และคดีปกครองลดลง 
ข้าราชการครูเป็นที่ยอมรับของทุกกลุ่มบุคคล   เป็นต้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรม

จริยธรรมมากขึ้น ไม่มีการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริต 
2. ก่อให้เกิดผลในการก าหนดนโยบายพัฒนาและส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครู 

เพ่ือเป็นแนวทางให้โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. เป็นการพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการครู ซึ่งได้รับการบรรจุใหม่ ครูประจ าการ ให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่
ในระเบียบวินัย เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เหมาะสมกับการประกอบอาชีพครู 

4. ให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง หลักสูตร วิธีการ เกณฑ์การตัดสิน 
ในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการครู ให้สามารถสรรหาบุคคลที่มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับการ
ประกอบอาชีพครู 

5. ข้าราชการครูมีความรับผิดชอบตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ลดอัตราการกระท าผิดวินัยลง 
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โครงการ   การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 2      การพัฒนาองค์กรคุณภาพ   
เป้าประสงค์ที่ 4   ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ 

การจัดการที่หลากหลาย  เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  และมีทักษะการใช้ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ตัวช้ีวัดที่ 1   ร้อยละของผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่ง 
การเรียนรู้  มีทักษะการจัดการที่หลากหลาย  เป็นผู้สร้างนวัตกรรม   
และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสุพัตรา  พรมรักษา   นางปาลิดา ค าพิชิต นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม  
    และ คณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน  2561 -  30  กันยายน 2562 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเป็นหน่วยงาน  ที่รับผิดชอบการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน  จ านวน 243 โรงเรียน ปัจจุบันสถานศึกษาใน
สังกัดได้ด าเนินการบริหารจัดการการศึกษาตามนโยบาย  กลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในการบริหารจัดการ นั้น มีองค์ประกอบหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่  ไม่ว่าจะเป็น 
งบประมาณ  บุคลากร  ชุมชน  นักเรียน  ฯลฯ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุน  และขับเคลื่อนให้การ
บริหารจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ ตามพันธกิจที่ก าหนดของสถานศึกษาในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จึงได้จัดท าโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2562   ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้โรงเรียนได้รับทราบและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย  จุดเน้น  กลยุทธ์ ของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร     
 2. เพ่ือติดตาม รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด 
 4. เพ่ือแจ้งผลการด าเนินการบริหารจัดการศึกษา ใน  ปี 2561-2562 
 5.เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการท างานมากยิ่งข้ึน  
 6.เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหว ความรู้  ระเบียบกฎหมาย ที่ควรทราบและเก่ียวข้อง ฯลฯ  
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เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ  
- ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  246 คน 

 - ผู้บริหารการศึกษาใน สพป.มุกดาหาร จ านวน    14 คน 
เชิงคุณภาพ  
-ผู้เข้าประชุมมีเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย  จุดเน้น  กลยุทธ์ ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร      

วิธีการด าเนินการ 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะท างาน  พ.ย. 2561 นางปาลิดา ค าพิชิต 
2 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

จั ดท าปฏิทิ นการประชุ มตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 พ.ย. 2561 นางสุพัตรา พรมรักษา 
นางปาลิดา ค าพิชิต 
นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม 

3  จั ดท าหนั งสื อ เชิญประชุ มและ
ประสานผู้เกี่ยวข้อง 

 พฤศจิกายน. 2561- 30 กันยายน 
2562        (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) 

นางปาลิดา ค าพิชิต 
นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม 

4  จัดท าเอกสารประกอบการประชุม พฤศจิกายน 2561- 30  กันยายน 
2562  (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) 

นางปาลิดา ค าพิชิต 
นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม 

5  ด าเนินการประชุม  ธ.ค. 2561- 30 กันยายน 2562  กลุ่มอ านวยการ 
6 ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ ส รุ ป ผ ล ก า ร

ด าเนินงานเป็นรูปเล่ม 
20-30 ก.ย. 2562 นางปาลิดา ค าพิชิต 

 
งบประมาณ   

จ านวน     50,000 บาท   (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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รายละเอียดการขอใช้งบประมาณ(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

   1,000  1,000  1,000 

2  จัดท าเอกสารประกอบการ
ประชุม 

   8,000 8,000  8,000 

3  ด าเนินการประชุม   
40,000 

 40,000  40,000 

4  ประเมินผลและสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

   1,000   1,000  1,000 

 รวม(หนึ่งแสนบาทถ้วน)  42,000 8,000 50,000  50,000 
 
 ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ เกิดการเปรียบเทียบ  เพ่ือน าไปปรับ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2. ผู้บริหารและครู  สามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้เป็นไปตามนโยบาย  จุดเน้น และสนองตอบ
ต่อกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 

3. ผู้บริหารและครู มีขวัญและก าลังใจในการท างาน  
4. ผู้บริหารและครูสามารถน าผลการด าเนินการจัดการศึกษาปีที่ผ่านมา ไปใช้เพื่อการพัฒนา 

ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
5.ผู้บริหาร  ครูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าตัดสินใจมากขึ้น                       

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วม
โครงการ 

ส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจความพึงพอใจ 

2 . ก า รปฏิ บั ติ ง า นขอ งบุ ค ล าก ร ใน
ส านักงานคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น 

สังเกตโดยกรรมการประเมิน แบบสังเกต 

3.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(เข้าประชุม) สังเกตโดยกรรมการประเมิน แบบสังเกต 
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โครงการ   การประชุมผู้บริหารการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
    มุกดาหาร 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพป การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 4   ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ 

การจัดการที่หลากหลาย  เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  และมีทักษะการใช้ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ตัวช้ีวัดที่ 1   ร้อยละของผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่ง 
การเรียนรู้  มีทักษะการจัดการที่หลากหลาย  เป็นผู้สร้างนวัตกรรม   
และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสุพัตรา  พรมรักษา   นางปาลิดา ค าพิชิต นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม  
    และ คณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 – 30  กันยายน  2562 

หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
จ านวนสถานศึกษาในสังกัด 243 โรงเรียน เพ่ือให้การด าเนินการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องรับทราบปัญหา  รับข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัด
การศึกษา การประชุมผู้บริหารการศึกษา เป็นวิธีหนึ่งที่จะท าให้ได้รับทราบปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  จึงได้จัดท าโครงการการประชุมผู้บริหาร
การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารประจ าสัปดาห์ ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ความก้าวหน้า  ปัญหา และอุปสรรค  ในการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน  

เป้าหมาย 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จ านวน 5 คน  ผู้อ านวยการกลุ่ม จ านวน 9 คน  ศึกษานิเทศก์ บุคลาก ร
ทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน   6  คน  รวมทั้งสิ้น จ านวน  20  คน 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร หน้า 106 
 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะท างาน  ต.ค. 2561  
2 จัดท าปฏิทินการประชุมตลอด

ปีงบประมาณ 
ต.ค. 2561  

3  ประสานผู้เกี่ยวข้อง ต.ค.61-30 ก.ย.62(ทุกสัปดาห์) 
4  ด าเนินการประชุม ทุกวันพุธ 
5 ประเมินผลและสรุปผลการ

ด าเนินงาน 
ภยใน วันที่ 30 ก.ย. 2560 

 
งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมา
ณ 

รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าประชุม 
จ านวน 20 คน ๆ ละ 35  บาท ประชุม ใน
วันพุธ ทุกสัปดาห์ ๆ ละ 700 บาท 
- ตุลาคม 2561       จ านวน  5  ครั้ง 
- พฤศจิกายน 2561  จ านวน  4  ครั้ง 
- ธันวาคม 2561      จ านวน   3  ครั้ง 
- มกราคม 2562      จ านวน   5  ครั้ง 
- กุมภาพันธ์ 2562    จ านวน  4   ครั้ง 
- มีนาคม 2562        จ านวน  4  ครั้ง 
- เมษายน 2562      จ านวน  4   ครั้ง 
- พฤษภคม 2562     จ านวน  5   ครั้ง 
- มิถุนายน 2562      จ านวน  4   ครั้ง 
- กรกฎาคม 2562     จ านวน  5   ครั้ง 
- สิงหาคม 2562       จ านวน  4   ครั้ง 
- กันยายน 2562       จ านวน   4   ครั้ง 
 

  
 
 
3500 
2800 
2100 
3500 
2800 
2800 
2800 
3500 
2800 
3500 
2800 
2800 

 35,700  35,700 

 รวม(สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  35,700    35,700 
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การประเมินผล   

  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ เกิดการเปรียบเทียบ  เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาการด าเนินการตามโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 2. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานเป็นระบบมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

2.การปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานคล่องตัวและ
รวดเร็วขึ้น 

สังเกตโดยกรรมการ
ประเมิน 

แบบสังเกต 

3.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ(เข้าประชุม) สังเกตโดยกรรมการ
ประเมิน 

แบบสังเกต 
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โครงการ   การปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ประถมศึกษามุกดาหาร 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 4   ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ 

การจัดการที่หลากหลาย  เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  และมีทักษะการใช้ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ตัวช้ีวัดที่ 2   ร้อยละของผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่ง 
การเรียนรู้  มีทักษะการจัดการที่หลากหลาย  เป็นผู้สร้างนวัตกรรม   
และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสุพัตรา  พรมรักษา   นางปาลิดา ค าพิชิต นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม  
    และ คณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30  กันยายน  2562 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้าราชการครู  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการในสังกัด   เป็นศูนย์ประสานงานกับสถานศึกษา  ทั้งรัฐและโรงเรียนเอกชน  
จ านวน 253 โรงเรียน    รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป  และตั้งอยู่ใน
บริเวณศูนย์ราชการ  ในแต่ละวันมีผู้คนมาติดต่อประสานงานจ านวนมากมาย  เพ่ือให้ผู้ที่มาติดต่อประสานงาน
กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มองด้วยความชื่นชม  และ  พึงพอใจ ในภาพลักษณ์
และการบริการ  ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานอีกวิธีหนึ่ง จึงได้จัดให้มีโครงการนี้  ขึ้น  

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารน่าอยู่ 
 2. เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมมือกันและรับผิดชอบในการดูแลบริเวณสวนหย่อมที่ได้รับมอบหมาย 
 3. เพ่ือให้ผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้รับความสะดวกสบาย  

เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ 
จัดท าห้องรับรองส าหรับผู้มาติดต่อราชการ  

 เชิงคุณภาพ 
  ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกในให้บริการ 
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วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะท างาน 15-20  กุมภาพันธ์ 

2562 
 นางสุพัตรา  พรมรักษา  
นางปาลิดา ค าพิชิต   
นางเพ็ญศิลป์ จันทราพรม 
 

2 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
  

18-  25 มีนาคม 2562 

3 ปรับปรุง ห้องรับรองพร้อมอุปกรณ์ เมษายน-มิถุนายน 
2562 

4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 20-30   มิถุนายน 
2562 

งบประมาณ 

งบประมาณ     จ านวน   40,000  บาท    (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

     รายละเอียดการขอใช้งบประมาณ(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม   

1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน       

2  ปรับปรุง ห้องรับรองพร้อมอุปกรณ์  40,000   40,000  40,000 

 รวม   (หา้หมื่นบาทถ้วน)  40,000  40,000  40,000 

    ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย  

      ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้มาติดต่อราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีความสะดวก สบาย   และมี

ความพึงพอใจ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ แบบส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจความพึง
พอใจ 

  สังเกตโดยกรรมการประเมิน แบบสังเกต 
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โครงการ   การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
   มาตรฐานและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
  การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจ าปี 
  งบประมาณ  พ.ศ. 2562 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 4   ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีทักษะ   

การจัดการที่หลากหลาย  เป็นผู้สร้างนวัตกรรม และมีทักษะการใช้เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม 

ตัวชีวัดที่ 1  ร้อยละผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
และน าความรู้มาพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  และพัฒนาองค์กร 

ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสุพัตรา  พรมรักษา  นางปาลิดา ค าพิชิต  นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม และ คณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30  กันยายน  2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
หลักการและเหตุผล 
           เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบกับการประเมิน
ส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ตามค าสั่งของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมอบให้ส านักงาน 
ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมินส่วนราชการ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ระบบการด าเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของรัฐบาล  การแก้ไขปัญหาและการ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บริหารซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนภารกิจที่ส าคัญของรัฐบาลและการด าเนินตามภารกิจหน่วยงานของรัฐ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นส่วนราชการที่ต้องได้รับการประเมินตามมาตรการฯ 
ดังกล่าว จึงได้จัดท าคู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ส านักในส่วนกลาง 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานการปฏิบัติราชการตามมาตรการฯ ดังกล่าว ซึ่ง
จะช่วยให้ส่วนราชการมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตราการฯ ดังกล่าว เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผลต่อไป 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้จัดท าโครงการการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ขึ้นเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะท างานเพ่ือจัดท ารายละเอียดเพ่ือประกอบแต่ละ
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย  และเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  และตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือการใช้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามกรอบแนวทางการบริหารราชการ  
โดยรายงานตัวชี้วัดผ่านระบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร  และสถานศึกษาในสังกัด 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และ
วิธีการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562  
 2. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  สามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ของตัวชี้วัดผลการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2562 
 3. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีการปฏิบัติราชการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อ
ผู้บริหาร  ครู  และนักเรียน 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ ผลผลิต  (Outputs) 
 บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกกลุ่มประมาณ 50 คน  มีความรู้ความเข้าใจการ
ด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  เพ่ือการพัฒนาและสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายตอบสนองนโยบาย  ภายใต้กรอบการด าเนินงานที่ก าหนด 
 เชิงคุณภาพ  ผลลัพธ์  (Outcomes) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   มีผลการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  อยู่ในล าดับที่พึงพอใจของระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
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กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงการการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2562 

มีนาคม  2562 

นางสุพัตรา   พรหมรักษา 
นางปาลิดา  ค าพิชิต 

นางเพ็ญศิลป์  จันทาพรม 

2. ประชุมติดตามและประเมินผลการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2562 

เมษายน – กันยายน 2562 

3.จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงานการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและควบคุม
ภายใน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562     
จ านวน  50  เล่ม 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 
2562 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น  30,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 

รวม 

เงิน
นอกงบ
ประ 
มาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 
30  บาท x 6 มื้อ    = 10000 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  50  คน x  
120  บาท  x 3 มื้อ   

  
 
 
 
 

10,000 
 

18,000 

  
 
 
 
 

10,000 
 

18,000 

-  
 
 
 
 
 

28,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
เงินนอกงบ 
ประมาณ 

รวม ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

2 ประชุมติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
รอบ 6  เดือน  และรอบ 12  เดือน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   รวมกับ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามข้อ 1  

  
- 

  
- 

 
 
 

 
 

 

3 จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงาน
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการและการควบคุมภายใน
ส านักงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2562  โครงการละ 35 เล่ม จ านวน  70  
เล่ม ๆ  ละ  43  บาท   

  
 

 
2,000 

 
2,000 

 
- 

 
2,000 

 รวมทั้งสิ้น - 28,000 2,000 30,000  30,000 

การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
วิธีการ 

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้

ประเมิน 
ผลผลิต 
-บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอน และวิธีการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการควบคุมภายในส านักงาน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 
-บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  สามารถ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานของตัวชี้วัดผลการการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2562 
ผลลัพธ์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีผลการด าเนินงาน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2562  ติดหนึ่งใน 50  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

 
 
การประเมิน 

 
 

แบบประเมิน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีระบบการบริหารจัดการการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการแบบบูรณาการ  เพื่อการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  และเป็นไปตามมาตรฐาน 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้รายงานผลการด าเนินงานโครงการระบบ
การควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  และทิศทางการขับเคลื่อน
ระบบการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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โครงการ    การจัดงานวันครู ประจ าปี  2562 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    นางสุพัตรา  พรมรักษา   นางปาลิดา ค าพิชิต  

นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรม และ คณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 – 30  กันยายน  2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
  ครูเป็นหัวใจของความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ วิชาชีพครูถือเป็นวิชาชีพชั้นสูง เป็นวิชาชีพควบคุม  
ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่ได้บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 การจัดงานวันครูได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 
2500 เพ่ือเป็นการแสดงถึงความส าคัญของครูและวิชาชีพครูในฐานะเป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี
เพ่ือประโยชน์ของชาติและประชาชน ร าลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ กิจกรรมเพ่ือความสามัคคีของผู้ประกอบ
วิชาชีพครู ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ของครูและการศึกษาของชาติ 

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อยกย่อง  เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู 
2) เพื่อร าลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์   
3) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูกับ

ประชาชนในการพัฒนาด้านการศึกษาของชาติ   

เป้าหมาย  
  เชิงปริมาณ 

 ผู้ประกอบวิชาชีพครู  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตอ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหารร่วมกิจกรรมวันครู ประจ าปี 2558 จ านวน  1,000. คน  

เชิงคุณภาพ 
ผู้ประกอบวิชาชีพครู  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประชาชน ร าลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 

กิจกรรมเพ่ือความสามัคคีของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
วิธีด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะท างาน   ธันวาคม 2561  
2 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 6  มกราคม 2562  
3  รร.จัดท าโครงการเพื่อร่วมงานวันครู 10-15  มกราคม 2562  
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4 จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง

กับการจัดงาน 
10 - 15 มกราคม 2562  

5  จัดงานวันครู ปี 2562    16 มกราคม  2562  
6 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานเป็น

รูปเล่ม 
20  มกราคม 2562  

 
งบประมาณ 

1.  งบประมาณ  จ านวน   30,000    บาท 
2.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมา
ณ 

รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม   
1 สนับสนุนการจัดงานวันครูอ าเภอละ 

3000 
18,000      

2 สนับสนุนการจัดงานวันครูอ าเภอเมือง 12,000      
 รวม(สามหมื่นบาทถ้วน) 30,000     30,000 

 
การประเมินผล   

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ผู้ประกอบวิชาชีพครูได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ มีขวัญ ก าลังใจ และความภาคภูมิใจ  
 2.  ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีความสามัคคีและความเข้าใจอันดีกับประชาชนในการพัฒนาด้านการศึกษา
ของชาติ   
 
 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน ส ารวจความพึงพอใจ แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 2.จ านวนผู้ร่วมงาน สังเกตุโดยกรรมการประเมิน แบบสังเกต 
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โครงการ     ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2562  
สออดคล้องนโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ที่   6   พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
     ในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ     [  ] โครงการใหม่  [  ] ต่อเนื่อง  [  ] พิเศษ  [  ] อ่ืนๆ 
ผู้รับผิดชอบ       นายประสพสุข  จันเต็ม       นายราเมศ  โภคสวัสดิ์  
ระยะเวลาด าเนินการ     พฤศจิกายน  2561 ถึง  กันยายน  2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 และตามแนว
ปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้ หน่วย 
ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ก าหนด จึงได้จัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ตามแนวทางการตรวจสอบภายในของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และจากผลการประเมินความเสี่ยงในสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งพิจารณาจาก
การบริหารงบประมาณ และระยะความถ่ีห่างของการได้รับการตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มั่นใจว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารปฏิบัติงานด้านการเงินการ

บัญชีถูกต้องและ มีการควบคุมทรัพย์สินรัดกุม ครบถ้วน ถูกต้อง 
 2. เพ่ือให้ทราบผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติ งานทางด้านการเงิน บัญชีของ
สถานศึกษาในสังกัด 

3. เพ่ือให้ผู้บริหารระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ และโรงเรียนได้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการ 
บริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการบริหารสินทรัพย์ของหน่วยงาน และใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การบริหาร  

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   1  หน่วยรับตรวจ  ดังนี้ 
2. สถานศึกษา    ตรวจสอบประเมิน สถานศึกษา  

     - ตรวจสอบ/ประเมินการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี จ านวน  50  โรง 
             - ตรวจสอบเงินโครงการอาหารกลางวัน  จ านวน  30  โรง 
     3. ตรวจสอบพิเศษ ตามนโยบายของทางราชการและผู้บังคับบัญชา 
 เชิงคุณภาพ   

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีถูกต้องและ    
มีการควบคุมทรัพย์สินรัดกุม ครบถ้วน ถูกต้อง 
 3. ผู้บริหารระดับส านักงานเขตพ้ืนที่ และโรงเรียนได้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหาร 
งบประมาณ การเงิน การบัญชี และการบริหารสินทรัพย์ของหน่วยงาน และใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหาร 
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กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ตรวจสอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร    มี.ค. – ก.ค. 62  

นายประสพสุข จันเต็ม 

นายราเมศ โภคสวัสดิ์ 

2 ตรวจสอบ/ประเมินการปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี  ก.พ.62 –ส.ค.62 

3 ตรวจสอบเงินโครงการอาหารกลางวัน ธ.ค.61 – ก.พ.62 

4 ตรวจสอบพิเศษ ตามนโยบายของทางราชการ ต.ค. 61 – ก.ย.2 

5 พัฒนาบุคลากร ผู้ตรวจสอบภายใน ม.ค.62 – ส.ค. 62 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ตรวจสอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร    
8000   8,000   

2 ตรวจสอบ/ประเมินการปฏิบัติงาน
ทางด้านการเงิน การบัญชี 

 3,500 5,000 8,500   

4 ตรวจสอบพิเศษ ตามนโยบายของทาง
ราชการ 

 20,500 3000 23,500   

5 พัฒนาบุคลากร ผู้ตรวจสอบภายใน  15,000  15,000   
 รวม    55,000   

หมายเหตุ:    (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
2 จ านวน โรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบภายใน 
3 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับพัฒนางานตรวจสอบ 

การรายงานผล กระดาษท าการ 
รายงานผลการตรวจสอบ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีถูกต้องและ   

มีการควบคุมทรัพย์สินรัดกุม ครบถ้วน ถูกต้อง 
2 สามารถจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติ งานทางด้านการเงิน บัญชีของ

สถานศึกษาในสังกัด 
3 สามารถรายงานผลการตรวจสอบภายใน ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบภายในก าหนด 
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โครงการ      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวน ปรับปรุง จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
   ขั้นพ้ืนฐาน และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
แผนงาน       สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.           กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 7    ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน ให้เกิดการกระจายอ านาจการบริหารจัดการด้วย

หลักความคุ้มค่า บนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรม คุณธรรม มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ 2     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีกระบวนการบริหารจัดการ
งานด้านงบประมาณอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางนีรนาท   ห้วยทราย   นายชูกิจ พาพันธ์  นายรุ่งเรือง  อาจหาญ 
ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    28  กันยายน – ธันวาคม  2562 
งบประมาณ               100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 

 1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกาดาหาร  ได้ก าหนดแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การขับเคลื่อนนโยบายส าคัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามแผนไว้ 4 ปี  ซึ่งการด าเนินงานจะต้องวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายชาติ  
กระทรวง  กรม และตามความต้องการของพ้ืนที่  ซึ่งในแต่ละปีจะมีการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งของ
รัฐบาล  กระทรวง  กรม และหน่วยงานทางการอื่น ตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพปัจจุบันของพลโลก  และ
เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการพัฒนาการศึกษาและใช้ในชีวิตประจ าปี  ดังนั้นในทุกๆ ปี จึงต้องมีการทบทวน ปรับ
แผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด  ทีมีการ
เปลี่ยนแปลง และความเป็นจริงในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น   
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาและการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายส าคัญ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง และสภาพการจัดการที่เป็นปัจจุบัน   จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน 
ปรับปรุง จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 
2562  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือวางกรอบนโยบายบริหารและจัดการกระบวนการ ทั้งด้านการวิเคราะห์ จัดท า ติดตาม 
ปรับปรุงและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  ไปทบทวน / ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี  น าไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 2.2 เพ่ือระดมสมองและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ส่งเสริมให้มีระบบธรรมาภิบาลภายในองค์กร และถ่ายทอดแผนให้กับสถานศึกษา และบุคลากรใน
สังกัดได้ทราบ 
  2.3 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมเป็นทีม  โดยการมอบหมายให้มีการก าหนดทิศทางการจัด
การศึกษาร่วมกัน ระหว่างบุคลากรส านักงานและผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.4 เพ่ือสร้างบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์ความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร  
สร้างทัศนคติที่ดีเพ่ือร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 2.5 เพ่ือน าผลที่ได้ไป ทบทวน ปรับทิศทางการจัดการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน สามารถด าเนินการได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
 2.6 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
       (1) บุคลากรที่ร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผอ.สพป.มุกดาหาร  รอง. ผอ.สพป.มุกดาหาร ผอ.
กลุ่มทุกกลุ่มบุคลากรที่รับผิดชอบในการวางแผนกลุ่ม  ประธานเครือข่ายหรือผู้แทน และเลขาเครือข่ายฯ 
จ านวน 30 คน 
       (2) โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 70 น ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
        (1) น าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและน าสู่การปฏิบัติ
ได้ตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
        (2) โรงเรียนสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตประจ าปีอย่างมีความสุข ของนักเรียน 
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4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่  1  การเตรียมการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
1.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
1.3 ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
28 กันยายน  –     1 
ตุลาคม 2561 

นางนีรนาท ห้วยทราย 
นายชูกิจ พาพันธ์ 
นายรุ่งเรือง  อาจหาญ 

2 กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการตาม
โครงการฯ. 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประชุมระดมความคิดเห็น วางแผน 
และจัดท าโครงการ 

 
 พฤศจิกายน  2561 

นายประภาส  ไชยมี 
นางนีรนาท ห้วยทราย 
นายชูกิจ พาพันธ์ 
นายรุ่งเรือง  อาจหาญ 

3 กิจกรรมที่  การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (ปรับปรุง) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 จัดพิมพ์ร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(ปรับปรุง) 
3.2 จัดพิมพ์ร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.3 น าเสนอ ผอ.สพป.มุกดาหาร เพ่ือเสนอแนะ/
ปรับปรุง/เห็นชอบ  
3.4 เสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
ธันวาคม  2561 

 
นายประภาส  ไชยมี 
นางนีรนาท ห้วยทราย 
นายชูกิจ พาพันธ์ 
นายรุ่งเรือง  อาจหาญ 
บุคลากรกลุ่มนโยบาย
และแผน 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  

 ระหว่างวันที่         ธันวาคม   2561  ณ  โรงแรมระเมียรดาว บูติค เพลส  

 6. งบประมาณ 

     6.1 งบประมาณจ านวน.... 100,000  บาท   (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
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     6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่  1 การเตรียมการ 
ค่าใช้จ่าย 
    1.1  ค่าเอกสาร 
    1.2  ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน  

 
              
             1,750  บาท 
             2,250 บาท 

กิจกรรมที่  2  การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการฯ  
ค่าใช้จ่าย 
    2.1  ค่าที่พัก 35 คน ๆ ละ 400 บาท/คืน  2 คืน 
    2.2  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม จ านวน 35 คน ๆ ละ 50 บาท/มื้อ 4 มื้อ 
    2.3 อาหารกลางวัน 35 คน ๆละ 200 บาท 2 มื้อ  
    2.4 ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ ๆ ละ 300 บาท/คน 35 คน 
    2.5 ค่าห้องประชุม  
    2.6 ค่าตอบแทน/ค่าพาหนะ คณะท างาน คนละ 400 บาท/คน 35 คน 
    2.7 ค่าใช้จ่ายอื่น 

 
 

28,000 บาท 
7,000 บาท 

14,000 บาท 
10,500 บาท 
12,000 บาท 
14,000 บาท 

2,600 
กิจกรรมที่  3  การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ปรับปรุง) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ค่าใช้จ่าย 
    3.1 อาหารว่าง 20 บาท 30 คน จ านวน 2 มื้อ 
    3.2 อาหารกลางวัน 150 บาท 30 คน 
   3.2 ค่าถ่ายเอกสาร 

 
 
 

1,200 บาท 
4,500 บาท 
2,200 บาท 

     ทั้งนี้  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ  

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
         1. การด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการจะต้องจัดท าให้สอดคล้องกับนโยบายและ
แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะล่าช้า 
        2. งบประมาณไม่เพียงพอกับโครงการ/กิจกรรม ที่แต่ละกลุ่มและโรงเรียนเสนอ 
 7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         1) ประสานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องศึกษาในรายละเอียดนโยบายด้านการจัดการศึกษาของ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาการศึกษาชาติ  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้
สอดคล้องตามสภาพของพื้นที่  และปรับเมื่อได้รับทราบนโยบายและแผนปฏิบัติการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน 
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      2) ให้ทุกกลุ่มบูรณาการโครงการ/กิจกรรม  ที่มีเป้าหมาย ตัวชี้วัด เดียวกัน เป็นโครงการเดียวที่
เป็นหลัก และจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน 

8. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

สพป.มุกดาหาร  มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติ - ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ราชการ ประจ าปีในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประจ าปีของเขตพ้ืนที่มีค่าการ 
 ประเมินในระดับที่สูงขึ้น 
 -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
 นักเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3 
 - ครู ผู้บริหารโรงเรียนมีความพึง

พอใจ 
ในการบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) ได้รับทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรค ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาองค์กรโดยการมี
ส่วนร่วม ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis) ของบุคลากรและผู้ส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
 2) บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานและการให้บริการใน
ด้าน ต่าง ๆ ของหน่วยงานตามภารกิจ  
 3) มีแผนการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 ของ สพป.มุกดาหาร โดย บุคลากรมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดท าแผน  
 4) บุคลากรมีความรู้ในการแปลงแผนไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานไปใน
ทิศทาง เดียวกันเพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5) การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระยะ 4 ปี  แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ  2562  ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาการศึกษาชาติ   วิสัยทัศน์การพัฒนา
ประเทศ  และสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ     พัฒนาเครือข่ายคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
แผนงาน       สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.           กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 7    ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน ให้เกิดการกระจายอ านาจการบริหารจัดการด้วย

หลักความคุ้มค่า บนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรม คุณธรรม มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ 5     ร้อยละของสถานศึกษามีการสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน และนางชลนภา  ประภาศรี 
ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562 
งบประมาณ               30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………….. 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546 มาตรา  20 วรรคสี่  
ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือ
ท าหน้าที่ในการก ากับ  ดูแลการบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา   วิเคราะห์  วิจัย 
นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลจากหน่วยงาน
ภายนอก 

การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็น
คนดี  มีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและมี
ประสิทธิภาพ  จ าเป็นที่จะต้องมีการกระจายอ านาจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 ดังนั้น  เพื่อให้การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินงานบริหารการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  โดยคณะกรรมการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  จึงต้องจัด
ประชุมเพ่ือรับรองแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและรับทราบความก้าวหน้าใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตลอดจนพิจารณาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในปีการศึกษา 2563  จึงก าหนดให้มีการด าเนินงานโครงการ 
พัฒนาเครือข่ายคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1  วิเคราะห์คุณภาพการจัดการศึกษาและจัดท าแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการ
บริหารและการด าเนินงานการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 
 2.2 เพ่ือติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาการด าเนินงานการจัดการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด 
 2.3  เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาการด าเนินงาน
การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ให้ข้อเสนอแนะและวางแผนในการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
        1. ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนติดตามตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
ปีการศึกษา 2562  
             2. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวม 4 ครั้ง/ป ี
       3. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปรายงานผล  2 
ครั้ง 
   3.2  เชิงคุณภาพ 
                   1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   
                   2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีข้อมูลสารสนเทศ  
ผลการติดตาม   ตรวจสอบ   ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุง  พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 4.1  ลักษณะกิจกรรม 
                  1)  จัดประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ครั้ง  

       2)  จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จ านวน 4 ครั้ง  

       3)  ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1 ครั้ง  
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   4.2  กิจกรรมด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ปีการศึกษา 2562  
2.  ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนติดตามตรวจสอบการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562  
3. ออกติดตามตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด 
4. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามแผน ปีการศึกษา
2562  
6. ประชุม ก.ตปน. เพื่อรับฟังผลการด าเนินงาน  

เม.ย. 2562 
 

พ.ค. 2562 
 

ส.ค-ต.ค. 2562  
ต.ค. 2562 

 
กันยายน 2562  

 

นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสน 
นางชลนภา  ประภาศรี 
 
คณะกรรมการ 
 

๕. งบประมาณที่ใช้ 
     งบประมาณ  จ านวน 30,000 บาท  ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  
 

ที ่ กิจกรรม / รายละเอียด 
เป้าหมาย 

(ระบุหน่วยนับ) 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าเบ้ียประชุม ค่าใช้สอย วัสดุ รวม 
๑ 
 
 
๒ 
 
๓ 
 
 
๔ 

ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนติดตาม
ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ออกติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนใน
สังกัด 
ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามแผน 
ปีการศึกษา๒๕๖๒  
 
ประชุม ก.ตปน. เพื่อรับฟังผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 

 
20 คน/ ๒ครั้ง 

 
 

9 คน/2 ครั้ง 
 
12 คน/ 1ครั้ง 
 
 
12 คน/ 1ครั้ง  

 
4,500 

 
 

9,000 
 

4,500 
 
 

4,500 

 
2,640 
 
 
6,960 
 
720 
 
 
720 

  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น (สามหม่ืนบาทถ้วน) 22,500 7,500  30,000 
ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. สถานศึกษามีการสร้าง พัฒนา และประสาน
เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.แผนติดตามตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 
3. ผลการประชุมและการประชุมปฏิบัติการ 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผน 
 
 

-ประเมิน/ติดตามการด าเนินงาน 
 
 
- ตรวจสอบแผนฯ 
- รายงานการประชุม 
- รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 
  การจัดการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
-  ตรวจสอบ 

-แบบประเมิน 
 
 
- แบบตรวจสอบแผนฯ 
- บันทึก/รายงานการ
ประชุม 
- แบบรายงานและ
ตรวจสอบแผนฯ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีแผนติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 
 การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร    
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
8.  ค่าความเสี่ยง  
 การด าเนินงานอาจไม่ตรงเวลาที่ก าหนดสืบเนื่องจากมีภาระงานเร่งด่วนแทรกซ้อนในห้วงเวลาเดียวกัน 
9. แนวทางแก้ไข  
 ควรด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน 
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โครงการ  การประชุมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.  นายณรงค์  โล่ห์ค า     2.  นายสุรทิน  อุ่นเมือง 

3.  นายณรงค์เดช  แสนโสม  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 22 - 23 มิถุนายน  2562 
………………………………………………………………………………………………………………..................................…. 
หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื ่อวันที่  13 มกราคม และ 24  มกราคม  2552  ได้มีมติ 
อนุมัติในหลักการกรอบแผนงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ชุมชน  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2552 (โครงการต้นกล้าอาชีพ)  ตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน
ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ความส าคัญกับการเพิ่มพูนศักยภาพผู้ว่างงาน
ดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการคืนครูให้นักเรียน  โดยมีการจ้างบุคคลเพื่อท างานธุรการแทนครู  ซึ่งขณะนี้
เจ้าหน้าที ่ธุรการได้ปฏิบัติงานมาครบแล้ว 1 ปี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้
ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมและเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญงานในทุก 
ๆ ด้าน  เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานอันจะเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่   เพ่ือเสริมสร้างวิสัยทัศน์ 
พัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจของงานฝ่ายสนับสนุนสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
              1. เพ่ือให้รู้ปัญหา  อุปสรรค  ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน    

    2. เพ่ือให้ได้แนวทางการแก้ไข  ปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ 
    3. เพ่ือค้นหา และเผยแพร่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

เป้าหมาย 
-จัดอบรมสัมมนาในวันที่  22 - 23  มิถุนายน  2562  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

มุกดาหาร    เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  จ านวน  243  คน 

ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. จัดประชุมสัมมนาตามหลักสูตรที่ก าหนด 

          3. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
          4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
วิธีการด าเนินงาน 
 1. แต่งตั้งคณะท างาน เพื่อการศึกษาหลักสูตรและระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานและการจัดประชุมสัมมนา 
 3. จัดประชุมสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาอย่างเข้ม ให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
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 4. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดอบรมสัมมนาการพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการ 

งบประมาณ  ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน  จ านวน  264,840  บาท  ดังนี้ 
     1. ค่าเอกสารประกอบการอบรมคนละ 55  บาท x  243  คน  x 2 วัน   =   26,730  บาท 
           2. ค่าอาหารกลางวันในวันอบรม  1  มื้อ มื้อละ180 บาท  =243 คน x 180 บาท x 2 วัน=   87,480   บาท 
 3. ค่าพาหนะถัวเฉลี่ย = 243 คน x 300 บาท x 2 วัน      =   145,800  บาท
 4. ค่าวัสดุ/ป้ายสัมมนา /เอกสารรายงานผล        =     4,830  บาท 
               รวมเป็นเงิน(สองแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)                 =  264,840  บาท 
                       *ขอถัวจ่ายทุกรายการ*  
การวัดและประเมินผล 

           ตัวชี้วัดความส าเร็จ       วิธีการประเมิน     เครื่องมือวัดประเมินผล 
1.  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทั้ง 243  คน มีขวัญและ
ก าลังใจที่ดี ต่อการอบรมสัมมนา 
2.  เจ้าหน้าที่ธุรการมีเจตคติที่ดีต่อการอบรมสัมมนา 
และมีความเข้าใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
3. เจ้าหน้าที่ธุรการได้รับความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สอบถาม/สัมภาษณ์ 
 
สอบถาม/สัมภาษณ์ 
 

1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบสัมภาษณ์ 
1.  แบบสอบถาม 
2.  แบบสัมภาษณ์ 

ผลคาดว่าจะได้รับ 
 1. เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการปฏิบัติงาน   
 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ ได้รับแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 3. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างเพ่ือนร่วมงานในกลุ่มเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
 4. มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
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กลยุทธ์ท่ี 3 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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โครงการ     พัฒนากระบวนการรูปแบบการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการระบบ 
    บริหารและการจัดการศึกษา 
สอดคล้องกลยุทธ์ สพฐ.   มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4   การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
กลยุทธ์ สพป.ท่ี 3   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ 5    สถานศึกษามีความอิสระในการบริหารงาน และการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ตามแนวทาง 5M Model 
ตัวชี้วัดที่ 1    ร้อยละของสถานศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการ 
    สถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 2    ร้อยละของสถานศึกษาและเครือข่ายที่ใช้นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพ 
    การศึกษาตามแนวทาง 5M Modelอย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ  [  ] โครงการใหม่  [   ] ต่อเนื่อง  [  ] พิเศษ  [  ] อ่ืนๆ 
ผู้รับผิดชอบ   นางทวิกา  บ ารุงสวัสดิ์, นางเณริศรา  ว่องไว และ คณะศึกษานิเทศก์ทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินการ     กันยายน 2561-มีนาคม 2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนที่มีเป้าหมายแบบมีส่วนร่วมมีแนวทางพัฒนาที่หลากหลาย

เพ่ือให้เกิดมาตรการ แนวทางการปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาก็เป็นกระบวนการที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการ พัฒนาที่ระบบ
เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่สามารถตรวจสอบการด าเนินงาน การพัฒนากระบวนการรอบ
ด้านให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่จะส่งเสริมวิธีปฏิบัติให้ผลที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเป็น
กระบวนการที่จะต้องขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คุณภาพผู้เรียนและผลส าเร็จของการจัด
การศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ให้ความส าคัญกับกระบวนการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ด้วยกระบวนการนิเทศ 4 รูปแบบที่จะให้เกิดการ
ขับเคลื่อน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีแนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดผลดีอย่างมีคุณภาพต่อการจั ด
การศึกษา มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและการนิเทศทั้งภายใน ภายนอก รวมถึงการวิจัย
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนากระบวนการรูปแบบการนิเทศ
เพ่ือยกระดับคุณภาพการระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของผู้นิเทศให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือสร้างและพัฒนากระบวนการ เครื่องมือและวิธีการนิเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษาให้มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
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4.เพ่ือส่งเสริมสถานศึกษาและเครือข่ายใช้นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง 5M 
Modelอย่างมีคุณภาพ 
 5. เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนากระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ 
 
เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

 1.ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ทุกคน จ านวน 280 คน  
 2.สถานศึกษาในสังกัด สพป.มุกดาหาร จ านวน 243 โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ   

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
2 ร้อยละ100 ของสถานศึกษาและเครือข่ายที่ใช้นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตาม 

แนวทาง 5M Modelอย่างมีคุณภาพ 
 3. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาให้สามารถ
ปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ร้อยละ 100  ของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สพป.มุกดาหาร ได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง 
 5. ร้อยละ 100  ของการนิเทศทุกรูปแบบมีการสรุปรายงานผลเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาต่อ
ยอดกระบวนการนิเทศ  

กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศและกระบวนการ
พัฒนาการจัดการศึกษา และเครื่องมือนิเทศ 

กันยายน 2561  

 
2 ปฏิบัติการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบ

บูรณาการทุกงาน โดยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
และเครือข่าย และศึกษานิเทศก์ 

พฤศจิกายน 2561 -
เมษายน 2562 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศ
กระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษา และ
เครื่องมือนิเทศ 

 15,000    15,000 

2. ปฏิบัติการนิเทศ 
1.ค่าพาหนะส าหรับคณะกรรมการนิเทศ
แบบบูรณาการ 19 เครือข่าย 243 โรง 
เฉลี่ยโรงเรียนละ 600 บาท 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะส าหรับ
ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศแบบบูรณาการ
ของทุกงาน 
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสรุปผล 

  
145,800 

 
35,000 

 
4,200 

    
145,800 

 
35,000 

 
4,200 

 รวม  200,000    200,000 
หมายเหตุ   :    (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

-ร้อยละ85 ของสถานศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
-ร้อยละ 100ของสถานศึกษาและเครือข่ายที่ใช้นโยบายการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาตามแนวทาง 5M Modelอย่างมีคุณภาพ 
-ร้อยละ 8๐ ของสถานศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
-ร้อยละ8๐  ของสถานศึกษาและเครือข่ายที่ใช้นโยบายการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาตามแนวทาง 5M Modelอย่างมีคุณภาพ 
-ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์
ได้รับการพัฒนาให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงมีการสรุปผลการ
นิเทศและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
-ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารมี
ข้อมูล สารสนเทศ ในการพัฒนาการจัดการ 

ประเมิน 

สังเกต สัมภาษณ์ 
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน  

เครื่องมือนิเทศ และ
แบบประเมิน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้สามารถเป็นผู้นิเทศการศึกษาได้เป็นอย่างดี 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีรูปแบบการนิเทศท่ีเหมาะสมทั้ง 4 รูปแบบ
ที่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศพัฒนาระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบการ
นิเทศท่ีมีเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สถานศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
5. สถานศึกษาและเครือข่ายที่ใช้นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง 5M Model

อย่างมีคุณภาพ 
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โครงการ   พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาประจ าปี 2562 
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้อง นโยบาย สพท.  กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ 6     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีการบริหารงาน 

เชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้  
(KM)  และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC)  บนพ้ืนฐาน 
ของการวิจัย  เพ่ือพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพก ากับติดตาม ประเมินและ 
รายงานผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 1   ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการ 
วางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวสุลักขณา รักษา   
ระยะเวลาด าเนินการ    พฤษภาคม 2562 - เมษายน 2563 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่ง ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  Data 

Management Center :DMC  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา Education 
Management Information System: EMIS ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-Obec  

โดยก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว ให้เป็นไปตามปฏิทิน ซึงมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทุกปีการศึกษา  

เพ่ือใช้การบันทึกข้อมูลด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งระบบต่างๆ สามารถช่วยในการท างานของ
บุคลากรด้านข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เข้าใจหลักการของระบบบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้โรงเรียนละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จัดเก็บข้อมูลด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562   ได้อย่างแม่นย า รวดเร็ว ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารจัดการ น าไปใช้ในการบริหารงบประมาณ และใช้งานในด้านต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด 
สามารถด าเนินการ จัดเก็บข้อมูลด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว เพื่อน าไปใช้ในการบริหารจัดการ และใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือ
เผยแพร่แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้สนใจทั่วไป  
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรผู้รับผิดชอบสามารถใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 

ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ 
2. เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ การวิเคราะห์ ประมวลผล การน าเข้าข้อมูลผ่านระบบ  

นักเรียนรายบุคคลData Management Center :DMC   
3. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา Education Management Information System: 

EMIS ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-Obec 
4. เพ่ือน าข้อมูล ไปจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

เผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. เพ่ือน าไปใช้ในติดตามประเมินผลการด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปีบประมาณ  

2562 และเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารจัดการ บริหารงบประมาณ การจัดสรรเงินรายหัว การจัดสรรรายการ
อ่ืนๆ ให้แก่สถานศึกษา 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ   

 1. ครูผู้รับผิดชอบ  มีความรู้  ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  
จ านวน 246 โรงเรียน 
           2. โรงเรียนในสังกัด มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาใช้ในการบริหารจัดการ ภายในโรงเรียน จ านวน 
246 โรงเรียน 
           3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาใช้ในการบริหารจัดการ และ
เผยแพร่แก่ผู้สนใจ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็ปไซด์ของหน่วยงาน 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้รับผิดชอบสามารถใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2562 

ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ ร้อยละ 100 
2. ครูผู้รับผิดชอบได้พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ การวิเคราะห์ ประมวลผล การน าเข้าข้อมูล

ผ่านระบบร้อยละ 100 
3. สามารถจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ประกอบการ 

บริหารจัดการ และเผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. สามารถน าไปใช้ในติดตามประเมินผลการด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ 2562 
5.เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารจัดการ บริหารงบประมาณ การจัดสรรเงินรายหัว การจัดสรรรายการ

อ่ืนๆ ให้แก่สถานศึกษา 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC2019) 
ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 

1) ประชุมคณะท างานและวิทยากร 28-29 พ.ค. 2562 -น.ส.สลุักขณา รักษา 
2) ประชุมอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทาง

การศึกษา 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน 
30,31 พ.ค.  
1 มิถุนายน 2562 

-น.ส.สลุักขณา รักษา 

3) โรงเรียนด าเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ.ย. 
(ภาคการเรียนที่ 1 ) 

10  มิ.ย. 2562 โรงเรียน 

4) เขตพ้ืนที่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตรวจสอบความ
ซ้ าซ้อนของโรงเรียนในสังกัด  
ออกติดตามสุ่มตรวจนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย 

10   มิ.ย. 2562 -น.ส.สลุักขณา รักษา 

5) รับรอง ยืนยันข้อมูล ผ่านระบบ DMC 10  มิ.ย. 2562 โรงเรียน 

ข้อมูลภาคเรียนที่ 2  
1) ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพ่ือเก็บข้อมูล

การเคลื่อนย้ายของนักเรียน นักเรียนออกกลางคัน นักเรียน
เสียชีวิต นักเรียนซ้ าซ้อน ทางเว็บไซด์ 

10  พ.ย. 2562 -โรงเรียน 

2) เขตพ้ืนที่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตรวจสอบความ
ซ้ าซ้อนของโรงเรียนในสังกัด  
ออกติดตามสุ่มตรวจนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย 

10  พ.ย. 2562 น.ส.สุลักขณา รักษา 

3) รับรอง ยืนยันข้อมูล ผ่านระบบ DMC 10  พ.ย.2562 โรงเรียน 
    

ข้อมูลสิ้นปีการศกึษา 2562 
1) บันทึกข้อมูล/ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 

ทางเว็บไซด์  
1-30 เม.ย.2563 โรงเรียน 

2) ตรวจสอบความถูกต้อง ความซ้ าซ้อนข้อมูลของโรงเรียนใน
สังกัด ทางเว็บไซด์ 

30 เม.ย. 2563 โรงเรียน 

2. ข้อมูลครุภัณฑ์ M-OBEC 
 บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน และเขตพ้ืนที่ ผ่านระบบ EMIS ครั้งที่1 

1-10 มิ.ย.2562 
ครั้งที่ 2 
1-10 พ.ย. 2562 

สพป./ ร.ร. 
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 กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

3. ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC 
 บันทึกข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง และเขตพ้ืนที่ ผ่านระบบ 

EMIS 
ภายในวันที่ 10 มิ.ย.
62 

สพป./ ร.ร. 

 
4. ข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา EMIS 

 บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซด์ 
-ข้อมูลด้านเทคโนโลยีในโรงเรียน 
-ข้อมูลตามแบบสอบถามการศึกษาเพ่ือปวงชน EFA 
-ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้าง
ต่างๆ ทั้งในงบประมาณ และนอกงบประมาณ ที่มีอยู่ใน
โรงเรียน ณ ป้จจุบัน 

ภายใน  
30 มิ.ย. 2562 
 
31 ส.ค.2562 
 
 

สพป./ ร.ร. 

5. จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 
2562 เผยแพร ่

สิงหาคม-กันยายน 
2562 

-นางสาวสุลักขณา 
รักษา 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 
ที ่

 
        กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 ประชุมคณะท างานและวิทยากร 2 ครั้ง 
เพ่ือวางแผนการด าเนินงานและการวางระบบ
เครือข่ายอินเตอร์ 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน  วิทยากร/เจ้าหน้าท่ี   
1.2 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  วิทยากร/เจ้าหน้าท่ี        
เช้า-บ่าย 

 
 
 
 

 
 
 

 
     3,000 
     2,000 

   
 
 

          
 3,000 

         2,000   

2 การประชุมอบรมจัด 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน  
2.1 ค่าอาหารกลางวัน  วิทยากร/เจ้าหน้าท่ี   
   -ผู้เข้ารับการอบรม (250 คนX100 บาท) 
  -เจ้าหน้าท่ี/วิทยากร   (20 คนX 3 วัน= 60X100 ) 
2.2 ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  วิทยากร/เจ้าหน้าท่ี 
   เช้า-บ่าย 
   -ผู้เข้ารับการอบรม  (250 คนX50 บาท) 
   -เจ้าหน้าท่ี/วิทยากร  (20 คนX 3 วัน= 60) X50 ) 
2.4 ค่าตอบแทน วิทยากร/เจ้าหนา้ที่ 

 
 
 
 
 
 
 
3,500 

 
 

25,000 
  6,000 

 
 

12,500 
 3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
      

  
 

25,000 
6,000 

 
 

12,500 
3,000 
3,500 

 รวม 3,500 51,500   55,000 
 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)      
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การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีข้อมูล ผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยง
กับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผุ้
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.ร้อยละของสถานศึกษาที่น าข้อมูลสารสนเทศและข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคลสามารถใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.เขตพ้ืนที่การศึกษามีและใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ประเมินความรู้     
  ความเข้าใจ 
- การตรวจสอบ 

- แบบประเมิน 
- แบบตรวจสอบ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูผู้รับผิดชอบสามารถใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  

ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ 
2. ครูผู้รับผิดชอบได้รับการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ การวิเคราะห์ ประมวลผล การน าเข้า

ข้อมูลผ่านระบบ DMC (Data Management Center)  
3. สามารถจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ประกอบการ

บริหารจัดการ และเผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. สามารถน าไปใช้ในติดตามประเมินผลการด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ 2562 และเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารจัดการ บริหารงบประมาณ การจัดสรรเงินรายหัว การ
จัดสรรรายการอ่ืนๆ ให้แก่สถานศึกษา 
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โครงการ      จับมือสานพลัง ก้าวสู่เป้าหมาย99 (ผอ.สพป.พบเพ่ือนครู ปีการศึกษา  
       2562) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา สพป.มุกดาหาร 
ผู้รับผิดชอบ      1) นายมารุต  อุปนิสากร    2) นายณรงค์  โล่ห์ค า  3) นางวิหาญ  พละพร  
       4) นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสนและศึกษานิเทศก์ทุกคน 
ระยะเวลาด าเนินการ    เมษายน – กันยายน 2562   (โครงการต่อเนื่อง) 
สอดคล้อง นโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธ์ที่ 3.1         พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ 
       ตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม การท างาน 
       ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธ์ที่ 3       การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ที่ 5     สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และการจัดการเรียนรู้  
      ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย  ตามแนวทาง 5M Model 
ตัวช้ีวัดที่ 2         ร้อยละสถานศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของ 
      สถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 3         ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน และพัฒนาระดับสากล 
ตัวช้ีวัดที่ 4         ร้อยละของสถานศึกษาและเครือข่ายที่ใช้นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพ 
      การศึกษาท่ีด าเนินตาม 5 M Model อย่างมีประสิทธิภาพ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 

 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 41.49 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.33 และชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.05 ซึ่งพบว่า ทั้งสามระดับชั้นมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ 
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่องสามปีติดต่อกัน และผลการประเมนการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 72.06 ส่งผลให้โรงเรียนไม่ผ่านการรับรองจากการประเมิน
ภายนอกรอบที่สามรอบสามปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียน  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานจ าเป็น
ตามหลักสูตรและตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และผลการ
ประเมินมาตรฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษายังไม่เป็นที่น่าพอใจ ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจของ
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน สังคมที่มีต่อการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหารกระบวนการ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น จะต้องขับเคลื่อนทั้ง
กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ และต้องมีนวัตกรรมทาง
การศึกษาในแต่ละด้านที่พัฒนาอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบที่ชัดเจน ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ขับเคลื่อนคุณภาพ 
5M Model เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมขับเคลื่อนอย่างหลากหลาย จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น   

วัตถุประสงค์ 
 1. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการการศึกษา การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ และ
การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ  
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 2. ส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดให้ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท้ังระดับการศึกษาภาคบังคับ
และระดับปฐมวัย ตลอดจนการจัดการศึกษาเรียนรวม 
 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน         พัฒนาผู้เรียนทุกคนด้านการอ่านออกเขียนได้และเป็นเด็กดีศรีมุกดาหาร  
 4.นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษากับเกี่ยวผู้เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย 
 5.พัฒนาและยกย่องเชิดชูโรงเรียน ผู้บริหาร และครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่ประสบ
ผลส าเร็จ 
 6. ปรุงปรับพัฒนารูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียนในสังกัดจ านวน 243 โรง ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ในโครงการ 
 2. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน 243 คน ศึกษานิเทศก์ 17 คน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 
2,800 คน 
  3.ด าเนินการทุกโรงเรียนและทุกระดับชั้น ทุกห้องเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนในสังกัดปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาท้ังระดับการศึกษาภาคบังคับและปฐมวัย ให้มี
มาตรฐาน ตัวชี้วัด สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 สนองต่อความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
บริบทของพื้นที่  
 2. ผู้บริหาร ครู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
 3. พัฒนานักเรียนทุกคนให้อ่านออกเขียนได้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินระดับชาติ 
และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสูงขึ้น และเป็นเด็กดีศรีมุกดาหาร  
 4. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีขวัญก าลังใจและมีแนวทางการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาที่จะพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นระบบ 
 5. สถานศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
 6. สถานศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน และพัฒนาระดับสากล 
 7. สถานศึกษาและเครือข่ายที่ใช้นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่ด าเนินตาม 5 M Model 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

กิจกรรมสร้างความตระหนัก 
1. วิเคราะห์ผลการนิเทศติดตาม ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน NT,O-NET, การอ่านออกเขียนได้ 
ระดับเขตพ้ืนที่และรายโรงเรียน 
2. จัดกกลุ่มโรงเรียนตามผลการประเมินเป็น 4 
กลุ่ม A,B,C,D คือ เขียว เหลือง ด า แดง  
3. แจ้งผลการประเมินผ่านเว็บไซต์/สื่อออนไลน์ 
และประชุมชี้แจงผู้บริหารในที่ประชุมประจ าเดือน 
และแผ่นพับ 

 
 พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 

1) นายมารุต อุปนิสากร 
2) นายณรงค์  โล่ห์ค า   
3) ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
4) ประธานและ
เลขานุการเครือข่าย ทั้ง 
19 เครือข่าย 

2 กิจกรรม “สวัสดีคุณครู” รวมพลังครูมุกดาหาร
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
   -  จัดกิจกรรมสวัสดีคุณครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน แยกเป็นอ าเภอ 8 จุดประชุม เพื่อ
ชี้แจงนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา แก่ผู้บริหาร ครู   
บุคลากรทางการศึกษา และประธานกรรม
การศึกษา  
   - จัดนิทรรศการน าเสนอผลงาน นวัตกรรมที่
ประสบผลส าเร็จของแต่ละโรงเรียน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
  - มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียน ครู 
นักเรียน ที่มีผลงานประสบผลส าเร็จจากการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน NT, O-NET, การอ่านออก
เขียนได้ 

16 พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2562 
 

1) นายมารุต อุปนิสากร 
2) นายณรงค์  โล่ห์ค า   
3) ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
4) ประธานและ
เลขานุการเครือข่าย ทั้ง 
19 เครือข่าย 
5)  ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

3  
 
 
 

 - ผู้บริหาร ครู ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ มี
แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่จะ
พัฒนาต่อยอดอย่างเป็นระบบ ของผู้บริหารและครู
มืออาชีพ พัฒนานักเรียนทุกคนให้อ่านออกเขียนได้ 
มุ่งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ประเมินระดับชาติ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
สูงขึ้นและนักเรียนทุกคนเป็นเด็กดีศรีมุกดาหาร  
-  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ด าเนินงาน และให้ขวัญก าลังใจแก่ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายให้เป็นมืออาชีพ 

  พฤษภาคม – 
กันยายน 2562  

1) นายมารุต อุปนิสากร 
2) นายณรงค์  โล่ห์ค า   
3) ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
4) ประธานและ
เลขานุการเครือข่าย ทั้ง 
19 เครือข่าย 
5)  ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
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กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4 ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ขวัญก าลังใจ ผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
ธันวาคม –  มกราคม 
2563 

1) นายมารุต อุปนิสากร 
2) นายณรงค์  โล่ห์ค า   
3) ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
4) ประธานและ
เลขานุการเครือข่าย ทั้ง 
19 เครือข่าย 
5)  ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ระยะเวลาและสถานที่  
 -  เดือนมกราคม ถึง กันยายน 2562 
 -  โรงเรียนในสังกัด ส านักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  350,000 บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุม     

คนละ 80  บาท  2,800 คน   คนละ 80 บาท     
1.1  อ าเภอเมือง 1  จ านวน  380 คน  เป็นเงิน 34,200   
1.2  เมือง 2  จ านวน  500 คน  เป็นเงิน 45,000   
1.3  อ าเภอค าชะอี จ านวน 320  คน เป็นเงิน 28,800   
1.4  อ าเภอดอนตาล จ านวน 425 คน เป็นเงิน 38,250   
1.5  อ าเภอนิคมค าสร้อย จ านวน 360 คน เป็นเงิน 32,400   
1.6  อ าเภอดงหลวง จ านวน 367 คน  เป็นเงิน 33,030   
1.7  อ าเภอหว้านใหญ่ จ านวน 170 คน เป็นเงิน 15,300   
1.8  อ าเภอหนองสูง  จ านวน 180 คน เป็นเงิน 16,200   

รวมเป็นเงิน 243,180   
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ที ่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 
2 ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงทีมงานจาก สพป. ถึงสถานที่จัดงาน 

 8 จุด 
20,000 

  
3 ค่าท าเอกสาร แผ่นพับสรุปผลงานปี 61 จ านวน 2,500 แผ่น 

แผ่นละ 5 บาท เป็นเงิน 
12,500 

  
4 ค่าเกียรติบัตร โรงเรียน ครู นักเรียน จ านวน 500ฉบับ ฉบับละ 

25 บาท เป็นเงิน 
12,500 

  
5 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างานจาก 20 คน คนละ 160บาทต่อวัน คนละ 

8 วัน เป็นเงิน 
25,600 

  
6 ค่าวัสดุส าหรับด าเนินงานตามโครงการ 23,000   
7 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 3,500   
8 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างเครื่องดื่มประชุมวางแผน

ด าเนินงานและสรุปงาน 9,720  
  รวมงบประมาณ (สามแสนบาทถ้วน) 350,000   

การประเมินผล   
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
1 สถานศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้เกิด

คุณภาพ     
ร้อยละ 100 

2 สถานศึกษาและเครือข่ายที่ใช้นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่ด าเนินตาม 
5 M Model อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 85 

3  ครู ผู้บริหาร และบุลากรทางการศึกษา มีความตระหนักและไดร้ับการพัฒนา    
และมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา 
และเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่เป้าหมายที่ก าหนดได้ 

ร้อยละ 85 

4 ครู ผู้บริหาร มีสื่อและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
และเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ร้อยละ 85 

5 การพัฒนาทุกระดับได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 

 

6 โรงเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาการทดสอบระดับชาติ ของนักเรียน  
 ชั้น ป.3 ,ป. 6 และ ม.3 บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ร้อยละ 75 

7 นักเรียนอ่านออกเขียนได้ และมีคะแนนผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้  
ภาพรวมอยู่ในระดับดี 

ร้อยละ 85 

8 นักเรียนทุกคนเป็นเด็กดีศรีมุกดาหาร ร้อยละ 100 
9 โรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนและบุคลากรที่ประสบผลส าเร็จในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษามีขวัญ ก าลังใจและรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ร้อยละ 100 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เขตพ้ืนที่ ครู ผู้บริหาร มีแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ สามารถปรับพฤติกรรมการท างานที่ชัดเจนมากขึ้น 
 3.. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
 4.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 5.  นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
 6.  นักเรียนทุกคนเป็นเด็กดีศรีมุกดาหาร 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
 1)  ความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพและจิตวิญญาณการเป็นผู้บริหารและครูที่ดี ครูมืออาชีพ  
 2)  ความเคยชินและวัฒนธรรมการท างานที่เฉื่อยชา คุ้นชินแบบท าเดิม ๆ และเป็นมานาน 
 3)  ขาดการนิเทศภายในที่เป็นระบบและเข้มแข็ง 
 4) การนิเทศภายนอกไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นระบบ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1)  สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญในการพัฒนานักเรียนให้ครอบคลุมทุกด้าน 
 2)  เขตพ้ืนที่การศึกษาต้องสนับสนุนงบประมาณและจัดระบบการนิเทศให้ต่อเนื่อง 
 3)  พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนในเรื่องการนิเทศภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
 4)  นิเทศ ก ากับติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
การประเมิน 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

1 สถานศึกษามีรูปแบบและแนวทางในการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาให้เกิด
คุณภาพ 

- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ - แบบบันทึกการนิเทศ 

2 สถานศึกษาและเครือข่ายที่ใช้นโยบายการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่ด าเนินตาม 5 
M Model อย่างมีประสิทธิภาพ 

- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
  

- แบบบันทึกการนิเทศ 

3  ครู ผู้บริหาร และบุลากรทางการศึกษา          
มีความตระหนักและได้รับการพัฒนา         
และมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ     
เขตพ้ืนที่การศึกษาสู่เป้าหมายที่ก าหนดได้ 

- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ - แบบบันทึกการนิเทศ 
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การประเมิน  (ต่อ) 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

4 ครู ผู้บริหาร มีสื่อและแนวทางการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
และเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ - แบบบันทึกการนิเทศ 

5 การพัฒนาทุกระดับได้รับการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบประเมินอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ 

- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ - แบบบันทึกการนิเทศ 

6 โรงเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จาการทดสอบระดับชาติ ของนักเรียน  
 ชั้น ป.๓ ,ป. ๖ และ ม.๓ บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
- ผลการประเมินทุกระดับ 

- แบบบันทึกการนิเทศ 
- การประเมินทุกระดับ 

7 นักเรียนอ่านออกเขียนได้ และมีคะแนน     
ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้  
ภาพรวมอยู่ในระดับดี 

-  แบบประเมินการอ่าน - ผลการประเมินการอ่าน 

8 นักเรียนทุกคนเป็นเด็กดีศรีมุกดาหาร - เกณฑ์การประเมินเด็กดีศรี
มุกดาหาร 

- ผลการประเมินเด็กดีศรี
มุกดาหาร 

9 โรงเรียน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนและ
บุคลากรที่ประสบผลส าเร็จในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีขวัญ ก าลังใจและรับ
เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ 

-  ผลการประเมินผู้บริหาร ครู 
ดีเด่นและผู้พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบรรลุเป้าหมาย  

- เกียรตบิัตร รางวัล 
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กลยุทธ์ท่ี 4 

การจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร 
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โครงการ    การจัดนิทรรศการงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร  
ประจ าปี 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

สอดคล้องนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่  5 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 6   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ  [  ] โครงการใหม่  [   ] ต่อเนื่อง  [  ] พิเศษ  [  ] อ่ืนๆ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสุพัตรา   พรมรักษา,  นางปาลิดา  ค าพิชิต, นางเพ็ญศิลป์  จันทาพรม  
    นางสาวฐิตารีย์   รัชอินทร์   
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม  2561 – 31  มกราคม  2562 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
     ตามที่จังหวัดมุกดาหาร ได้ก าหนดจัดงานกาชาดและงานของดี 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร ประจ าปี 2562 
ขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 15 มกราคม 2562  รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์งานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารและประชาชนทั่วไปได้รู้จักอย่าง
กว้างขวาง รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป ตลอดจนเพ่ือเป็น
การหารายได้ให้เหล่ากาชาดจังหวัดมุดาหาร ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล การช่วยเหลือสังคมและ
ผู้ด้อยโอกาส  โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้มาเที่ยวงานได้รับความรู้ ความบันเทิง และกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์อย่างหลากหลาย  และได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายออกร้านแสดงนิทรรศการและผลงาน
ของส่วนราชการโดยได้แต่งตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จัดร้านนิทรรศการร่วมกับ
โรงเรียนในสังกัด เพ่ือเป็นการร่วมมือในการจัดงานและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร จึงได้จัดท าโครงการจัดนิทรรศการงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจ าปี 
2562 ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน และ
วิธีการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562  
 2. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  สามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
ของตัวชี้วัดผลการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2562 
 3. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  มีการปฏิบัติราชการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อ
ผู้บริหาร  ครู  และนักเรียน 
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เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ ผลผลิต  (Outputs) 
        -ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                      
ในสถานศึกษาสังกัดจังหวัดมุกดาหาร จ านวน  30  โรงเรียน การแสดงนิทรรศการวันละ 3 โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ  ผลลัพธ์  (Outcomes) 
 -ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   มีผลการด าเนินงานในการจัดนิทรรศการ
ผลงานของโรงเรียนในสังกัด เป็นการเผยแพร่ความรู้ ผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ ที่
ส่งผลทางการศึกษาให้กับโรงเรียนและนักเรียนในสังกัด 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการการจัดกางานกาชาดของดี
จังหวัดมุกดาหาร ในส่วนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร รับผิดชอบใน
การจัดนิทรรศการฯ โดยเชิญคณะท างานและ
แจ้งโรงเรียนที่จะน าเสนอในการจัดนิทรรศการ
ในงานกาชาดฯ ประจ าปี พ.ศ.2562 

15 ธันวาคม 2561 –                 
4 มกราคม 2562 

นางสุพัตรา   พรมรักษา 
นางปาลิดา  ค าพิชิต 

นางเพ็ญศิลป์  จันทาพรม 
นางสาวฐิตารีย์  รัชอินทร์   

2. แต่งตั้งประชุมคณะท างานในการจัดเวรยาม
ในเต้นท์การจัดการแสดงของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

5 มกราคม  2562 

3.สรุปการจัดงานและสภาพปัญหาเพื่อหาทาง
แก้ไขในการจัดงานกาชาดฯในปีต่อไป 

 21 มกราคม 2562 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น  120,000  บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 

รวม 

เงิน
นอกงบ
ประ 
มาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 
30  บาท x 4 มื้อ (2 วัน)    เป็นเงิน 

  
 
 
 
 

6,000 

  
 
 
 
 

6,000 

-  
 
 
 
 

6,000 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ   (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

-ค่าจ้างท าร้านนิทรรศการ  จ านวน  
50,000 บาท   
- ตกแต่งร้านให้ความสวยงาม  
- ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่จ าเป็นในการจัดร้าน
นิทรรศการ 
- เครื่องเสียงที่ใช้ประชาสัมพันธ์ในร้าน
นิทรรศการ 
- ท าท าป้ายไวนิลร้าน 
กระทรวงศึกษาธิการ และ สพป.
มุกดาหาร 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะของโรงเรียน
ที่น าอุปกรณ์มาจัดนิทรรศการ  จ านวน  
27  โรงเรียน โรงเรียนละ 2,500.- บาท  
รวมเป็นเงิน    

 
    - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67,500 

 
 

46,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

46,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67,500 

 
 
 

 
     
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 รวมทั้งสิ้น 67,500 52,500 -   
120,00
0 

 - 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานใช้แบบถั่วเฉลี่ย 
การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

ผลผลิต 
- ความส าเร็จในการออกร้านจัดนิทรรศการ ผลงานดีเด่นของ

โรงเรียนและนักเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 

ผลลัพธ์ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มี

ผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ท่ีน่าชื่นชมทั้งผลงานข้าราชการครู
และนักเรียน ที่สามารถเผยแพร่เป็นแบบอย่างต่อสาธารณะ
ชนได้รับรู้และรับชม 

 
 
การประเมินและผู้ที่
เข้ารับชม รับฟังใน
ร้านจัดนิทรรศการใน
แต่ละวันตลอดการ
จัดงาน 

 
 

แบบประเมิน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้จัดการแสดงการออกร้านจัดนิทรรศการในงาน
กาชาดของดีจังหวัดมุกดาหาร เป็นที่ชื่นชม ต่อเผยแพร่สาธารณะ 
      2.ได้เผยแพร่ผลงานดีเด่นของข้าราชการครูและนักเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีประสิทธิภาพและความส าเร็จของงาน  
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โครงการ     การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา (คลิป VDO)  
สนองกลยุทธ์   สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 
แผนงาน   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

มุกดาหาร 
ระยะเวลาด าเนินการ 2  มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 
 

หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา              
ได้ด าเนินการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกขยาย
องค์ความรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา และ  
ได้จัดประชุมทางไกล (Conference) เพ่ือมอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและ
สถานศึกษา ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าคลิปกิจกรรมของ
ส านักงาน โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก รวม 4 คลิป เพ่ือรายงานรัฐบาล 
และน าเสนอ สพฐ. ความยาวไม่เกิน 3-5 นาที อัปโหลดคลิป VDO ลงยูทูป และเพ่ือเป็นต้นแบบโรงเรียนใน
การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและรายงานรัฐบาล 

 2. มีโรงเรียนต้นแบบในการจัดการระบบคัดแยกขยะและการแก้ปัญหาขยะในโรงเรียนอย่างยั่งยืน   3 
ขนาด คือ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก 
 3. เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในหน่วยงานและ
สถานศึกษา เพ่ือให้เกิดผล ประสิทธิภาพตามเป้าหมายในการประเมินตามมาตรการลด และคัดแยก ขยะมูล
ฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 - มีวิดีทัศน์น าเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนในสังกัดของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จ านวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนมุกดาลัย(ขนาดใหญ่) โรงเรียนบ้าน
หนองแวง(ขนาดกลาง) และโรงเรียนบ้านภูล้อม(ขนาดเล็ก) 
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   เชิงคุณภาพ 
   -โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีโรงเรียนต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาขยะในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตามมาตรการลด 
และคัดแยก ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การจัดท าคลิป VDO เพ่ือน าเสนอกิจกรรม

การคัดแยกขยะและแก้ไขปัญหาขยะใน
หน่วยงานและสถานศึกษา จ านวน 4 คลิป 
ของหน่วยงาน และโรงเรียนต้นแบบใน
สังกัด 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ความยาวไม่เกิน 3 – 5 นาที
และอัปโหลดคลิป VDO ลงยูทูป  

2 ม.ค.62 – 31 ม.ค. 62 1.กลุ่มอ านวยการ 
2.กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
3.คณะท างานตามค าสั่ง 
สพป.มห ที่       /2562 
ลงวันที่     มกราคม 
2562 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. กิจกรรมที่ 1 การจัดท าคลิป VDO 

เพ่ือน าเสนอกิจกรรมการคัดแยกขยะ
และแก้ไขปัญหาขยะในหน่วยงาน
และสถานศึกษา จ านวน 4 คลิป ของ
หน่วยงาน และโรงเรียนต้นแบบใน
สังกัด 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาด
กลางและขนาดเล็ก ความยาวไม่เกิน 
3 – 5 นาทีและอัปโหลดคลิป VDO 
ลงยูทูป 
1.โรงเรียน 
   -ค่าใช้จ่ายในการจัดท า VDO 
จ านวน 3 โรงเรียนๆละ 3,000 บาท 
2.ส านักงาน 
   -ค่าวัสดุถังขยะคัดแยก ถังขยะ
เปียก  
   -ค่าจัดท าป้ายสติ๊กเกอร์รณรงค์ 
3. ค่าใช้จ่ายในการออกติดตาม 
ประเมินผล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,000 

 
 
 

4,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,170 
1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,000 
 
8,170 
1,000 
4,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9,000 
 
8,170 
1,000 
4,000 
 

 รวม  13,000 9,170 22,170  22,170 
หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

มีวิดิทัศน์น าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานที่สามารถเป็นต้นแบบ
แก่โรงเรียนในสังกัดได้ ความยาว 
3 – 5 นาที จ านวน 4 คลิป และ
อัปโหลดลงยูทูปเพื่อเป็นการ
รายงานผลการด าเนินงานแก่
ประชาชนทั่วไปได้ 

ผลงานวิดีทัศน์ผลการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ 

น าผลงานขึ้นเผยแพร่ทาง 
YouTube  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและมีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ทั้ง 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก และมีการขยาย
ผลสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สามารถสร้างจิตส านึก การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ ลดและคัดแยก ขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ ของบุคลากรในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร หน้า 155 
 

โครงการ      การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก กรณีโรงเรียนดีใกล้บ้าน  
                    (แม่เหล็ก)และเรียนรวม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

แผนงาน       สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ ประเด็นกลยุทธ์  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
กลยุทธ์ สพป.           กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 4    ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแหล่งการเรียนรู้ มีทักษะ การ

จัดการที่หลากหลาย  เป็นผู้สร้างนวัตกรรม  และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

ตัวช้ีวัดที่ 8     ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษา  รวมทั้งการให้บริการ  
ครอบคลุมภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 

ตัวช้ีวัดที่ 9     ร้อยละของสถานศึกษามีการสร้าง  พัฒนา  และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ           

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางนีรนาท   ห้วยทราย   นายชูกิจ พาพันธ์  นายรุ่งเรือง  อาจหาญ 
ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    28  กันยายน – ธันวาคม  2562 
งบประมาณ               50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยที่ผ่านมาระบบการศึกษาไทยประสบปัญหาด้านคุณภาพอย่างมาก แม้ว่าส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีพันธกิจที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ และพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา เพ่ือรองรับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง และมาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบาย
ก าลังคนภาครัฐ (คปร.)ก็ตาม “โรงเรียน” ในฐานะสถาบันหลักในการจัดการศึกษายังคงถูกกล่าวหาว่าเป็น
ต้นเหตุของการด้อยประสิทธิภาพ ส่วนครูยังขาดความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสาเหตุส าคัญ
ประการหนึ่งของปัญหาในระบบการศึกษา(Lathapipat, 2014) มาจากการด้อยประสิทธิภาพในการจัดสรร
ทรัพยากรทางการศึกษา และน ามาสู่การท าให้โรงเรียนและครูไม่สามารถยกระดับการเรียนการสอนให้ดีขึ้นได้ 
โดยภาพที่ชัดเจนที่สุดของการจัดสรรทรัพยากรอย่างไร้ประสิทธิภาพเกิดข้ึนใน “โรงเรียนขนาดเล็ก” ซึ่งจากผล
การศึกษาของ Lathapipat (2014) ชี้ชัดว่า โรงเรียนขนาดเล็กมีต้นทุนต่อหัวในการจัดการเรียนการสอนที่สูง
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กว่าโรงเรียนใหญ่ มากไปกว่านั้นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กยังมีแนวโน้มที่จะมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาที่ต่ ากว่านักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่อีกด้วยและสิ่งส าคัญประการหนึ่ง คือ การมี
โรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมาก และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากประชากรวัยเรียนมีจ านวนลดลง และความ
นิยมของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและโรงเรียนเอกชน ปัจจุบัน โรงเรียน
ขนาดเล็กมีจ านวนมากถึง 15,705 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.13 ของจ านวนโรงเรียนทั้งหมด (ข้อมูล 10 
มิถุนายน 2559) การมีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากดังกล่าว ท าให้การจัดการจัดการศึกษาไม่สามารถสะท้อน
คุณภาพและประสิทธิภาพได้เพียงพอ กล่าวคือ เกิดการใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า มีข้อจ ากัดด้านบุคลากร ครูไม่
ครบชั้น และขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีโรงเรียนในสังกัด 243 โรง 3 สาขา ในจ านวน   
โรงเรียนทั้งหมด มีโรงเรียนขนาดเล็ก 143 โรง คิดเป็นร้อยละ 50.00ของโรงเรียนทั้งหมด สาเหตุเนื่องมาจาก
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เพ่ือให้มีความใกล้เคียงในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและคุณภาพการศึกษาของนักเรียนอันมีผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คือ การจัดตั้งโรงเรียนดีใกล้บ้านและโรงเรียนเรียนรวม โดยมี 
โรงเรียนดีใกล้บ้าน จ านวน 9 โรงเรียน โรงเรียนเครือข่ายมาเรียนรวม จ านวน 10 โรงเรียน และโรงเรียนเรียน
รวม แบบช่วงชั้น จ านวน 24 โรง โดยแต่ละโรงเรียนได้รับงบประมาณค่าพาหนะและค่าบริหารจัดการรถรับส่ง
นักเรียนเป็นประจ าทุกปี 

เพ่ือให้การบริหารจัดการโรงเรียนและเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งด้านงบประมาณ  ด้านอาคาร
สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและ
คุณภาพของผู้ เรียนตามข้อเสนอแนะของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก กรณี
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)และเรียนรวม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารขึ้น  

วัตถุประสงค ์
 1.ติดตามการบริหารงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ว่าได้ด าเนินงานตามนโยบายและคู่มือการ
ด าเนินงาน 

2. ตรวจสอบโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ในสังกัด ว่าสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา                  
ของนักเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ 

3. ติดตามการบริหารงบประมาณของโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)และโรงเรียนเครือข่าย 
4. ตรวจสอบการบริหารทรัพย์สินของโรงเรียนเครือข่ายภายหลังไปรวมกับโรงเรียนดีใกล้บ้าน 

 5. เพ่ือสร้างบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์ความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีของโรงเรียน  
ขนาดเล็ก ตลอดจนการสร้างทัศนคติที่ดีเพ่ือร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                      
จ านวน 9 โรง สามารถปฏิบัติงานตามคู่มือการด าเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 2. โรงเรียนจัดการเรียนรวมในสังกัด จ านวน 18 โรง สามารถจัดการเรียนรวมตามแนวทางการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   
 เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนจัดการเรียนรวมในสังกัด สามารถจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และนักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน                                                  
          2. โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)และโรงเรียนเรียนรวม สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพด้านการศึกษาและนักเรียนมีการใช้ชีวิตประจ าปีอย่างมีความสุข  

วิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนดี
ใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) และโรงเรียนจัดการเรียนรวม 

พ.ย.  2561 
 

 

2. ออกตรวจติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนดีใกล้บ้าน
(แม่เหล็ก)และโรงเรียนจัดการเรียนรวม 

ธ.ค. 6-1 – ก.พ.62 
 

 

3. สรุปผลการออกตรวจติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนดี
ใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)และโรงเรียนจัดการเรียนรวม 

มี.ค. 62  

งบประมาณและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ จากโครงการบริหารจัดการศึกษาขนาดเล็ก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  50,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
ที ่ รายละเอียด จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

1. -ค่าประชุมคณะกรรมการติดตามการบริหารจัดการ โรงเรียนดีใกล้บ้าน
(แม่เหล็ก) และโรงเรียนจัดการเรียนรวม  (ค่าอาหารว่าง จ านวน  30 คน
ละ 25 บาท) 

 
                 

3,600 

 

 -ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ 240 บาท / 30คน/4 วัน        28,800  
 -ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง         9,000  
 -ค่าเอกสาร         4,100  
2. -ค่าประชุมสรุปผลการออกตรวจติดตามโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) 

และโรงเรียนจัดการเรียนรวม (ค่าอาหารว่าง,ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
30 คน ๆละ 150 บาท) 

                
4,500 

 

 รวมงบประมาณ 50,000  
    สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
  ระหว่างวันที่    พฤศจิกายน  ถึง   กันยายน  2562   

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

-โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)บริหารจัดการได้ตามนโยบายและ
คู่มือการด าเนินงาน  

-โรงเรียนดีใกล้บ้าน ทุกแห่งด าเนินการ
บริหารงานตามนโยบายและคู่มือการ
ด าเนินงานทุกโรง 
-ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนโรงเรียนเครือข่าย
สูงขึ้น 

-โรงเรียนขนาดเล็ก วางแผนการบริหารงบประมาณท่ีได้รับตาม
วัตถุประสงค์ที่ตามวัตถุประสงค์โครงการ 
 
 

-โรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาโดยการ
เรียนรวมแบบช่วงชั้นมีประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) และโรงเรียนจัดการเรียนรวมในสังกัดสามารถปฏิบัติงานตามนโยบาย  
และคู่มือการด าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ 
 2. ผู้เรียนได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
   3. โรงเรียนกรณีเรียนรวมโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)มีความเข้าใจบริบทและบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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              ภาคผนวก 
         - ค าสั่ง 
        - คณะท างาน 
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คณะท างาน 
ที่ปรึกษา 

1. นายมารุต  อุปนิสากร  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
2. นายณรงค์  โล่ห์ค า  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
3. นายสุริยะ  ใจวงษ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
4. นายประภาส  ไชยมี  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
5. นายมนตรี  ลาดนาเลา   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

  

 คณะท างานจัดท าเอกสาร 
1. นางวิหาญ  พละพร  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. นางนีรนาท  ห้วยทราย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  

และปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. นายประสพสุข  จันเต็ม ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
4. นายอภัย  ปริปุรณะ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. นายสายันต์  ผาดโผน  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
6. นางสุพัตรา  พรมรักษา  ผู้อ านวยการอ านวยการ 
7. นางปาลิดา  ค าพิชิต  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
8. นางนวลออง  ประยงค์หอม ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. นายสุรทิน  อุ่นเมือง  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10. นางอมรรัตน์  กนกตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
11. นายชูกิจ  พาพันธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
12. นางสาวสุจิตรา ไตรยวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
13. นางสาวสุลักขณา รักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
14. นายรุ่งเรือง  อาจหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
15. นายราเชนทร์  มหานิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
16. นายเชษฐ์กิตติ  แดงอาจ เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

 

 

 


