


 คำนำ 
 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ จะต้องใช้              
ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ
หน่วยงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 มาตรา 7 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง 
หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง    
ต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อ่ืนประกอบกัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงาน     
ของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 
รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบาย    
การจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ 
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : 
eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
                  กลุ่มนโยบายและแผน 

 



สารบัญ 
 
 หน้า 

 คำนำ 
 สารบัญ  
 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (ก-ฌ)
 ส่วนที่ 1 บทนำ   1 

  - ความเป็นมา    1 
 - วัตถุประสงค์   1 
 - วิธีการดำเนินงาน   2 
 - ผลที่คาดว่าจะได้รับ   2 

ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดและความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ    3    
 1) รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   3     

 2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580    5    
 3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)    6    
 4) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)   9    
  5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564         14   
                6) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562–2565)             14 
                7) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)                             15   
               8) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)            16 
                9) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579 )                           18 
 10) นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ                                     21 
       ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 
     11) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ       26   

12)  ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                      28 
       ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร    
13) อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                                            42 

  ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565      
              ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 48 

- วิสัยทัศน์                                                                      48  
- พันธกิจ                48 
- ค่านิยมองค์การ             49 
- เป้าประสงค์รวม             49 

 



สารบัญ (ต่อ)                

                                                         
                                                            หน้า 

    ส่วนที่ 4  ตารางสรปุภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ   52                                
                พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  

      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ส่วนที่ 5  งาน/โครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามงบประมาณ   58 
  ที่ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
  -  ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1      59   
ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2    63 
  -  ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3    65 
  -  ตารางสรุปโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4   69 
                   -  ตารางสรปุโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   70 
                   -  ตารางสรปุโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6   71 
                   -  ตารางสรปุโครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7   76 
     ส่วนที่  6  งบหน้ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   78 
                  (ที่รอการจัดสรรงบประมาณ) 
 ส่วนที่   7  ระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ   83 
                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  

 ภาคผนวก      
  - คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ที่ 327/2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 
   - บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
   - คณะผู้จัดทำ 
 

…………………………………….. 



(ก) 
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  

 
    ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจหน่วยงาน 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 
กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
การดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผน  
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 
กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3     
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผน
ระดับ 2 รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2560-2579 
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายการจัดการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ  (Electronic 
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR)      
ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงาน/กลุ่มงาน/หน่วยตรวจสอบภายในสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
พลเมืองมุกดาหารทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตลอดชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานสู่สากล และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

           พันธกิจ 
   1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  



(ข) 
 

   2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาเทคโนโลยี มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
และเท่าเทียมกัน  
   3. เสริมสร้างให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ ต่อสังคม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา           
ของเศรษฐกิจพอเพียง รักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างสังคมคุณธรรม จริยธรรม  
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บูรณาการระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
   4. ประสานและพัฒนาภาคีเครือข่ายสถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร             
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   5. บูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาขีด
ความสามารถกำลังคนในวิชาชีพ ด้านการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม 

ค่านิยมองค์การ (Core Values Organization)  
           MUKDAHAN 
  M  =  Morality      =  มีคุณธรรม 
  U  =  Unity   =   มีความเป็นหนึ่ง 
  K  =  Knowledge   and Skill =  มีความรู้และทักษะ 
  D  =  Development  =  มีการพัฒนา 
  A  =  Accountability  =  มีความรับผิดชอบ 
  H  =  Honesty   =  มีความซื่อสัตย์ 
  A  =  Achievement  =  มีความสำเร็จ 
  N  =  Notability   =  มีความโดดเด่น 

 เป้าประสงค์รวม (Goals) 
  1. ทุกคนเข้าถึงการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน 
  3. ผู้เรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ ต่อสังคม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  4. ภาคีเครือข่ายสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  5. กำลังคนมีความสามารถในการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาขีดความสามารถ         
ในวิชาชีพรองรับตลาดแรงงานสู่สากล 
  6. สังคมมีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทุกสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

  

 



(ค) 
 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม (Goals) 
  1. คนทุกช ่วงว ัยในจังหวัดมุกดาหาร เข้าถึงการบริการการศึกษาอย่างทั ่วถ ึง เท ่าเท ียม        
และต่อเนื่องตลอดชีวิต ภายในปี 2565 
  2. สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดมุกดาหารพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ ของต้นสังกัดอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 
  3. ร้อยละของผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ  
  4. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  5. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร           
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล 
  6. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา มีการประกอบอาชีพ หรือมีงานทำ  มีรายได้เลี้ยงชีพตนเอง            
และครอบครัว 
  7. ร้อยละของเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  8. จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม จำนวนโครงงานที่เป็นนวัตกรรม 
  9. ร้อยละการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 
  10. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหารบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  กลยุทธ์ที่  2  ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ   และ
พ้ืนที่ชายแดน 
  กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคาม      
ในรูปแบบใหม่ 

กลยุทธ์ที่  4  เสริมสร้างให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ ต่อสังคม และดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล 
  กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 



(ง) 
 

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาขีดความสามารถกำลังคนในวิชาชีพ ด้านการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับคนทุกช่วงวัย 
  กลยุทธ์ที ่  2  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู ้สื ่อตำราเรียน และสื ่อการเรียนรู ้ต ่าง ๆ        
ให้มีคุณภาพ มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้โดยไม่จำกัด 
  กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  5  บูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา   

กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริม สนับสนุน ความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน  เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และ
เท่าเทียมกัน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมจิตสำนึกสิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และสื่อ    การ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่  2  พัฒนา บูรณาการ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสถานศึกษา ในการจัด
การศึกษาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
  กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร 
  กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
 



(จ) 
 

  ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ) ครั้งที่ 1 

ข้อมูล  ณ  วันที่ 23 ธันวาคม  2564 
 

โครงการ 
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท)  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

1. งบบุคลากรภาครัฐ   160,800  160,800  0  0  321,600  

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ           

    งบดำเนินงาน : รายการค่าเช่าบ้าน   160,800  160,800  0  0  321,600  

2. งบลงทุน 0  0  0  0  0  

แผนงาน ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนนุ            

ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ           

ทรัพยากรมนุษย ์           

โครงการ พัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน           

กิจกรรม ในการขับเคลื่อนการปฏริูป            

การศึกษาในส่วนภมูิภาค           

3. งบดำเนินงานรวมท้ังสิ้น  1,007,227.32  892,657.32  738,207.32  731,857.32  3,369,949.28  

    3.1 รายการค่าตอบแทน           
ใช้สอยและวสัดุ 

709,907.32 595,337.32 601,687.32 595,337.32 2,502,269.28 

       3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  81,370.00  81,370.00  81,370.00  81,370.00  325,480  

ไปราชการ           

       3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  9,200  9,200  9,200  9,200  36,800  

ราชการ           

              3.1.2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการ  30,000  0  0  0  30,000  

ประชุมจัดทำรายละเอียดคำขอ           

งบประมาณรายจ่าย ประจำป ี           

ประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงาน           

ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร           

              3.1.2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ  64,570  0  0  0  64,570  



(ฉ) 
 

  ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ) ครั้งที่ 1 

ข้อมูล  ณ  วันที่ 23 ธันวาคม  2564 
 

โครงการ 
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท)  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

รองรับการดำเนินงานตามโครงการ            

กระทรวงศึกษาสญัจร ประจำป ี           

งบประมาณ พ.ศ.2565           

               3.1.2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการ  0  0  6,350  0  6,350  

ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม           

               3.1.2.4 ค่าใช้จ่ายโครงการ  7,500  7,500  7,500  7,500  30,000  

ตรวจ ติดตาม ส่งเสริมสนับนสนนุ 
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดมุกดาหาร 

          

ทั้งในระบบและนอกระบบ           

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565           

               3.1.2.5 ค่าใช้จ่ายโครงการ  20,000  0  0  0  20,000  

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ           

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ             

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565           

       3.1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน 7,500  7,500  7,500  7,500  30,000  

       3.1.4 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 16,500  16,500  16,500  16,500  66,000  

       3.1.5 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 5,000  5,000  5,000  5,000  20,000  

       3.1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  7,500  7,500  7,500  7,500  30,000  

และหล่อลื่น           

        3.1.7 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตงิาน 
ให้ราชการ  ตำแหน่ง พนักงานการเงิน 

45,000  45,000  45,000  45,000  180,000  

และบัญชี 1 อัตรา             

อัตราละ 15,000 บาท            

       3.1.8 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน  30,000  30,000  30,000  30,000  120,000  



(ช) 
 

  ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ) ครั้งที่ 1 

ข้อมูล  ณ  วันที่ 23 ธันวาคม  2564 
 

โครงการ 
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท)  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

ให้ราชการ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ             

1 อัตรา ๆ  ละ 10,000 บาท           

       3.1.9 ค่าจ้างเหมาบริการ    31,500  31,500  31,500  31,500  126,000  

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา             

อัตราละ 15,000 บาท            

       3.1.10 ค่าจ้างเหมาบริการ  27,000  27,000  27,000  27,000  108,000  

ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด             

1 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท           

       3.1.11 ค่าจ้างเหมาบริการ   169,200  169,200  169,200  169,200  676,800  

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 6 อัตรา             

อัตราละ 9,400  บาท           

       3.1.12 ค่าเช่ารถยนต์ (รถตู้) 49,200  49,200  49,200  49,200  196,800  

       3.1.13 ค่าเช่ารถ พสน. 58,867.32 58,867.32 58,867.32 58,867.32 235,469.28 

       3.1.13 ค่าใช้จ่ายในการประชุม   50,000  50,000  50,000  50,000  200,000  

กศจ. และ อกศจ.           

3.2 รายการค่าสาธารณูปโภค  (ค่าน้ำ,    98,000  98,000  98,000  98,000  392,000  

ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท,์ ค่าไปรษณีย์)           

       3.2.1 ค่าเช่าบริการอินเทอรเ์น็ต 38,520  38,520  38,520  38,520  154,080  

4. งบรายจ่ายอื่น 0  472,700  293,483  5,000  771,183  

     4.1 โครงการสร้างและส่งเสรมิ    76,000  84,000    160,000  

ความเป็นพลเมืองดีตามรอย               

พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ           

     4.2  โครงการประชุมปฏิบัติการ    31,100      31,100  



(ซ) 
 

  ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ) ครั้งที่ 1 

ข้อมูล  ณ  วันที่ 23 ธันวาคม  2564 
 

โครงการ 
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท)  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

จัดทำแผนปฏิบัติราชการพฒันา            

การศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน           
     4.3 โครงการส่งเสริมเวทีและ
ประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและ 

  39,600 32,400   72,000 

การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง           

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา             

และอุดมศึกษา           
    4.4 โครงการ Innovation For 
Education (IFTE)นวัตกรรมการศึกษา 

  51,600 34,400   86,000 

เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย           

    4.5 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรม    10,000      10,000  

ลูกเสือในสถานศึกษา           

    4.6 โครงการส่งเสรมิการจดังาน    40,000      40,000  

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย           

(100 ปี )           

    4.7  โครงการขับเคลื่อนการพฒันา    31,200 20,800   52,000 

การจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่           

    4.8  โครงการประเมินคณุธรรม     7,000      7,000  

จริยธรรม และความเป็นพลเมืองด ี           

ของผู้เรียนทุกช่วงช้ัน           

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565              

    4.9 โครงการสวนพฤกษศาสตร์    15,000      15,000  

โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา              

สยามบรมราชกุมาร ี           



(ฌ) 
 

  ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัตริาชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ) ครั้งที่ 1 

ข้อมูล  ณ  วันที่ 23 ธันวาคม  2564 
 

โครงการ 
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท)  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

    4.10 โครงการจัดทำแผนพัฒนา    30,300      30,300  

การศึกษาจังหวัด           

    4.11 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ      40,000    40,000  

บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการ           

จังหวัดมุกดาหาร             

    4.12 โครงการตรวจติดตาม      60,000    60,000  

ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย      

และยุทธศาสตร ์      

    4.13 โครงการตรวจติดตาม สง่เสริม     16,883    16,883  

ศักยภาพการตรวจ ตดิตาม            

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา      

    4.14 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ    10,000  5,000  5,000  20,000  

การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน           

จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ           

พ.ศ. 2565              
    4.15 โครงการขับเคลื่อนการ
ยกระดับ คณุภาพการศึกษาและ 

    90,900    90,900  

ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด           

ผ่านกลไกของ กศจ.            

   4.16 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ         
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำป ี

  
 

40,000 
    

40,000 

รวมท้ังสิ้น  1,007,227.32 1,274,457.32 1,122,590.32 736,857.32 4,141,132.28 
 



 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  
 

ส่วนที ่1 
บทนำ 

 
1. ความเป็นมา 
   ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี         
พ.ศ.2546 หมวด 3 มาตรา 9 (1),(2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้
ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจหน่วยงาน         
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 
กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
การดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืน
ประกอบกัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุง     
แผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และ
แผนระดับ 2 รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : 
eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับปรับปรุง         
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการ ผู้บริหาร
งานของผู้บริหารและหน่วยงาน /กลุ่มงาน /หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 
 

แผนปฏบิัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร   2 

 

3. วิธีดำเนินงาน 
   1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แผนระดับ 1 แผนระดับ 2 ของประเทศ และบริบทต่าง ๆ       
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  
แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายและแผนระดับชาติ              
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
เป้าหมายที่  4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์การจัดสรร    
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ทบทวนกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
   3. ทบทวนสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 5          
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)  
 4. จัดทำหนังสือขอข้อมูลกลุ่มงาน/หน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือจัดทำรายละเอียดงาน/
โครงการที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2565 ให้สอดคล้องกับสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 5. จัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)  
 6. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ต่อศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร  
 7. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ทั้งในรูปแบบเอกสารและ
เว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)      
ที่ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และหน่วยงาน /กลุ่มงาน/หน่วยตรวจสอบภายใน                
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิดและความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

กรอบแนวคิด 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ) ได้จัดทำภายใต้กรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2            
และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น  
แผน รายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการวิเคราะห์ SWOT ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic 
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) 
และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ดังนี้ 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580     
 3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็น
ผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19 (พ.ศ. 2564 – 2565) และโครงการสำคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง 
 5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560 - 2564) 
 6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)   
 7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  
 8. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 9. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)  
 10. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  
 11. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 12. ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
 13. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการ
ปกครองประเทศได้กำหนดหมวดสำคัญๆ ที่ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุน  
การจัดการศึกษาและการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชน  
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 หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหน้ าที่ เข้ารับการศึกษาอบรม 
ในการศึกษาภาคบังคับ  
 หมวดหน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสอง
ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็ก
เล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง 
ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการกำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การ
จัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่าง
น้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการ
ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดีมี
วินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาค
บังคับ หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ ในระบบต่าง ๆ  และได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตาม
ความถนัดของตน ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่
กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ใน
การลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหาร
จัดการกองทนุเป็นอิสระและกำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านการศึกษา           
ให้เกิดผลดังต่อไปนี้  
 1) เริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาภาคบั งคับ 
เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย  
  2) ดำเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
   3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
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ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
    4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความ
ถนัด และปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งใน
ระดับชาติและระดับพื้นท่ี 
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา ให้มี
คณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำ ข้อเสนอแนะ
และร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการ 
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ          
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน และภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญท้ัง 6 ด้าน ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
 4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากร ธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผล
มาจากสถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 3.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้ง        
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในสังกัด 11 ประเด็น 18 แผนย่อย  
 1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายใน ประเทศ 
3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 2) ประเด็นการต่างประเทศ ใน 1 แผนย่อย คือ 2.2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
 10) ประเด ็นการปร ับ เปลี ่ยนค ่าน ิยมและว ัฒ นธรรม  ใน  1  แผนย ่อย  ค ือ   
3.1 การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
 11) ประเด็นการพัฒ นาศักยภาพคนตลอดช่วงชี วิต  ใน  4 แผนย่อย  ได้ แก่   
3.2 การพ ัฒนาเด ็กตั ้งแต ่ช ่วงการตั ้งครรภ ์จนถึงปฐมวัย  3 .3 การพ ัฒนาช่วงว ัย เร ียน/วัยรุ ่น  
3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
 12) ประเด ็นการพ ัฒ นาการเร ียนรู ้ ใน  1  แผนย ่อย  ได ้แก ่ 3 .1  การปฏ ิร ูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนย่อย คือ           
3.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
 18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับกระบวน
ทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 
 20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  ใน 4 แผนย่อย ได้แก่      
3.1 การพัฒนาบริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงาน
ภาครัฐ 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 21) ประเด็นการต่อต้ านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ            
3.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 การพัฒนา
กฎหมาย 
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 23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
  3.2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต ้ประเด ็นยุทธศาสตร์ชาต ิ อ ัน เป ็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายสำคัญ คือ “คนสามารถยังชีพ
อยู่ได้มีงานทำ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจาย รายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจ
ประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน เพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยการ
พัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด Resilience มีมิติที่ต้องให้ความสำคัญ 3 ประการ ได้แก่  
 การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้ สภาวะวิกฤต 
ให้ประเทศยังคงยืนหยัดและต้านทานความยากลำบาก 
 การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทาง        
ที่ดำเนินการอยู่ ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน และบริบทการพัฒนาประเทศ       
ที่เปลี่ยนแปลงไป  
 การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐาน เช่น กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และ สถาบัน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองการปกครอง ให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพโดยรวมของ
ประเทศโดยได้ระบุแนวทางการพัฒนาที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการฟ้ืนฟู  
และขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ “ล้มแล้ว ลุกไว หรือ Resilience” 4 แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 
1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ  2) การยกระดับขีดความสามารถของ
ประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ในระยะยาว 3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้
เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนและ 4) การพัฒนาประเทศการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือ
ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ 
 ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในสังกัด มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 และ 3 ดังนี้ 
 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไป
ยังระดับท้องถิ่น ผ่านการส่งเสริมการจ้างงาน โดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่และชุมชน ร่วมกับการให้ความ
ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจ
ใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคต เพ่ือให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ 
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 3. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน               
การพัฒนาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรม
และบริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ  ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและโครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต 
และจัดสวัสดิการทางสังคมให้เหมาะสม เพียงพอกับความจำเป็นในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในด้านรายได้
และสุขภาพ 
 3.3 โครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย             
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ  2565 เมื่อวันที่                    
5 พฤษภาคม 2563 ตามท่ี สศช. เสนอ โดยมอบส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้ 
  สศช. และทุกส่วนราชการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนทั้ง 4 แนวทาง  
  1) การมองเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  2) การจัดทำโครงการสำคัญตามการวิเคราะห์ห่วงโซ่ความสัมพันธ์และช่องว่าง               
การพัฒนาต่อการบรรลุเป้าหมาย (XYZ) 
  3) การจัดลำดับความเร่งด่วนของโครงการสำคัญ 
  4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ใน 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
 ภารกิ จของสำนั ก งานปลั ด กระท รวงศึ กษ าธิ ก าร  และหน่ วย งาน ในสั งกั ด 
ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการสำคัญ (รายการห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย : Value Chain 
Thailand)  จำนวน 6 โครงการสำคัญ ประกอบด้วย 
 1) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็นความม่ันคง  
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสำคัญฯ ปี 2565  
  010102 คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
 1. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้ง  
โดยแนวทางสันติวิธี 
      2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จ          
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ 
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 2) แผนแม่บทท่ี 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสำคัญฯ ปี 2565  
   110301 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน  รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน 
      3) แผนแม่บทท่ี 12 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  เป้าหมายแผนแม่บทย่อย/โครงการสำคัญฯ ปี 2565  
       120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
    2. โครงการส่งเสริมเวทีเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนที่ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
    3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 
 3.4 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) 
    แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ภายในประเทศ 
    1. โครงการส่งเสริมเวทีเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนที่ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
   แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลัง
หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการตลาดแรงงาน 
  2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 
 

4. แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และได้ประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 จำนวน 13 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง          
2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ         
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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 ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในสังกัดเกี่ยวข้องและสนับสนุน
เป้าประสงค์แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 5 ด้าน ประกอบด้วย (2) ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (11) ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (12) ด้านการศึกษา   
 2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   
    เป้าประสงค์ เพ่ือให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุกมิติ
และรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    กิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     สำนั กงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิการ และหน่ วยงานในสั งกัด  เกี่ ยวข้องทั้ ง                  
4 กิจกรรมปฏิรูป 
    (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  
  (2) จัด โครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น  คล่องตั ว            
และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์  
  (3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้
ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  
    (4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  
   3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย 
     เป้าประสงค์ เพ่ือให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่จำเป็น
ตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
      กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1  
      (1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
    6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    เป้าประสงค์ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา และฟ้ืนฟู
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยั่งยืน  เป็นฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ลดความขัดแย้ง
ของการพัฒนาที่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ และมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ  
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     กิ จกรรม Big Rock ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม  ประกอบด้ วย                 
4 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในสังกัด เกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
   (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ 
     11) แผนการปฏิ รูปประเทศ (ฉบับปรับปรุ ง) ด้ าน การป้ องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    เป้าประสงค์ เพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน      
และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการ
บริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของ
บุคลากรใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง          
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพ่ือขจัดปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐ  
      กิจกรรม Big Rock ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4  
     (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  
    12) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา  
   เป้าประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการ ศึกษา 
มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ ศึกษาและสร้างเสริมธรรม
ภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
ข้อ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.1 การลด
ความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
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 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด   ช่วงชีวิต  
1.1 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 1.2 วัยเรียน/
วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด  วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง     
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน
ความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 1.4 มีคนไทยที่มีความสามารถและผู้ เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศเข้ามาทำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรม
สังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  2.1 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษ ที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
   3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นพลังทางสังคม  3.1 ประชากรไทย           
มีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่  2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ      
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม) 
   ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในสังกัด  
มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุน ในขั้นตอนของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้ 
     กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทำงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูป 



 
 

แผนปฏบิัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร   13 

 

  2. การสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) ปัญหา
เด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3. การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด 

  4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 

   กิจกรรมปฏิรูปที่  2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ        
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
    1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ 
    2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
    3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
    4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ       
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
   5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ติดตามความ
คืบหน้าในการดำเนินการ 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
  ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  2) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึ กษา
ตามความต้องการจำเป็น 
  ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามชว่ยเหลือครแูละ
การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจำเป็น 
     ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ครูที่มีความรู้ 
ความสามารถและมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษาในท้องถิ่นยากจน 
ห่างไกลและทุรกันดาร อาทิ การร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional Learning Community 
& Continuous Professional Development) การศึกษาอบรม และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการ
เรียนรู้การบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา  
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     ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
   ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
และการคงวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนสำคัญในการประเมินและการ
ปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
   

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560-2564)  

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560-2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยใน
ระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความ
พร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 9 ยุทธศาสตร์ โดยมี 5 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ ชาติ           
พ .ศ .2561 -2580  และอ ีก  4  ย ุท ธศาสตร ์ที ่เป ็นป ัจจ ัยสน ับสน ุน  ซึ ่ง ภารก ิจสำน ักงานปล ัด 
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในสังกัด สนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายรวม 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2) การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8) การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)   

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเป็น แผนหลัก
ของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธำรงไว้
ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซึ่ง ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการและหน่วยงานในสังกัด มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่นโยบายที่ 1) เสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข สอดรับด้วย แผนที่ 3) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นโยบายที่  2) สร้างความเป็นธรรม          
ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ สอดรับด้วยแผนที่ 6) แผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายที่ 5) สร้างเสริมศักยภาพ
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การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน
ความม่ันคง สอดรับด้วยแผนที่ 10) แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสร้างความมั่นคง
ภายในของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วยแผนที่ 11) แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัย
ทุจริต   และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สอดรับด้วยแผนที่ 15) แผนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 

7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  

 นายกรัฐมนตรี ได้ แถลงน โยบายของคณ ะรัฐมนตรีต่ อสภานิ ติ บัญ ญั ติ แห่ งชาติ                  
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึ กษาธิการและหน่ วยงาน ในสั งกัด  มีส่ วน เกี่ ยวข้อง รวม 11 น โยบายหลัก                     
5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
 นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักท่ี 2 การสร้าง
ความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักที่ 3 การทำนุบำรุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู 
ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้ประเทศ      
และการเป็นพลเมืองดี) นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็น
ปึกแผ่นของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
(5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) นโยบายหลักท่ี 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชี ย 
6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนา
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 
9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 
10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลักที่ 
11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
 นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบายเร่งด่วน
ที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ     
ในวงราชการ นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
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8. เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

   การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA)    
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 ประเทศ      
ได้ลงนามรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทน
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในปี 
2558 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะถูกใช้เป็นเครื่องกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของประเทศไทย      
และของโลกจนถึงปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย 
(Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือขจัดความยากจน        
ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ เบื้องหลัง ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้
ความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   ประเทศไทยได้กำหนดกลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการ 
โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ (มติที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน : 
กพย. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562) 
 1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อน SDGs สำหรับประเทศไทยตามที่ สศช. เสนอ 
 2. มอบหมายให้ สศช. ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับ
ประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 3. เห็นชอบให้ ยกเลิกการดำเนิ นงานต่ าง ๆ ตามที่ คณะอนุกรรมการต่ าง ๆ ภายใต้
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้เคยมีข้อสั่งการหรือเคยมีมติ 
 4. ปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับร่างแผนการขับเคลื่อนฯ 
 ร่าง แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ประกอบด้วย 
 1. การสร้างการตระหนักรู้ 
   2. การเชื่ อมโยงเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนระดับที่  2  
และแผนระดับท่ี 3 ของประเทศ 
  3. กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3.1 คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  ระดับชาติเชิง
นโยบาย (นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ  : กรรมการ สำนักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) : เลขานุการ) 
  3.2 คณะอนุ กรรมการเพ่ื อการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  เป็ นกลไกในการแปล งนโยบาย             
และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ รวม 4 คณะ 
ประกอบด้วย 
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   3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 4. การจั ดทำโครงการ/การดำเนิ น งาน เพ่ื อบรรลุ เป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยั่ งยื น               
ผ่านการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship: XYZ) 
 5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศ) 
   กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงาน
หลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   1. รายเป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลัก ประกันว่า        
ทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    2. รายเป้าหมายย่อย (Target) ที่ 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  
   เป้าหมายย่อย 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่
มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
     เป้าหมายย่อย 4.2 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การ
ดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมี
ความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 
    เป้าหมายย่อย 4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะ
ทางด้านเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573 
 เป้าหมายย่อย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกัน ว่ากลุ่ม
ที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ อย่างเท่าเทียม 
ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้ าประสงค์ที่  4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ ใหญ่ ในสัดส่วนสูง           
ทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573  
   เป้าประสงค์ที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็น
สำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิต     
ที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุข และไม่ใช้     
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ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของ
วัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
   เป้าประสงค์ที่ 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก 
ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมี
ประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
     เป้าประสงค์ที่ 4.C เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด     
และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
      ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในสังกัด มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รายเป้าหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทุกรายเป้าหมาย
ย่อย (Target) ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

9. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)  

    แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค ในการศึกษาที่
มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคน ให้มีสมรรถนะในการทำงานที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) 
หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ 
(Local Issues) อาทิ  คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ          
ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบ
ความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษท่ี 21 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2 . เพ่ื อ พั ฒ นาคน ไท ย ให้ เป็ นพ ล เมื อ งดี  มี คุ ณ ลั กษ ณ ะ ทั กษ ะและสมรรถน ะ 
ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ           
และยุทธศาสตร์ชาติ 
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 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่ อมล้ำ 
ภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. 2560-2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในสังกัด ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
   เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้และพื ้นที ่พ ิเศษได ้ร ับการศ ึกษาและเร ียนรู ้อย ่างม ีค ุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัย         
ได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและส่งเสริม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) ยกระดับคุณภาพและ
ส ่งเสร ิม โอกาส ในการเข ้าถ ึงการศ ึกษาใน พื ้นที ่พ ิเศษ  (พ้ืนที่ สู ง พ้ืนที่ ตามแนวตะเข็บชายแดน                 
และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบและแรงงาน
ต่างด้าว) 4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่          
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่ อสร้าง            
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าหมาย 1) กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ 
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน  
ที่ จัดการศึกษาผลิตบัณฑิ ตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) การวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
 แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรง ตามความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา 
กำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  เพ่ือสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 เป้าหมาย 1) ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะ 
และคุณ ลั กษณ ะที่ จ ำ เป็ น ในศตวรรษที่  21  2 ) คนทุ กช่ ว งวั ยมี ทั กษะความรู้ ค วามสามารถ 
และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ
แล ะม าต รฐ าน  4 ) แ ห ล่ ง เรี ย น รู้  สื่ อ ต ำ ร า เรี ย น  น วั ต ก ร รม แ ล ะสื่ อ ก าร เรี ย น รู้ มี คุ ณ ภ าพ 
และมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  5) ระบบและกลไก  
การวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้
โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่ พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้ เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6) พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการ ศึกษา 
 เป้าหมาย 1) ผู้ เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ 2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย          
3) ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
 แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษา            
ที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 ย ุท ธศ าสตร ์ที ่ 5  การจ ัดการศ ึกษา เพื ่อสร ้า ง เสร ิมค ุณ ภาพช ีว ิตที ่เป ็น ม ิต ร  
กับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่ งเสริม  สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์ สิ่ งแวดล้อม 
มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
2) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง   
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา
รองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้ เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ          
5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ 
และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้ อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริห ารจั ดการสถานศึ กษ า 3 ) ส่ ง เสริมการมี ส่ วน ร่วมของทุ กภาคส่ วน ในการจั ดการศึ กษ า  
4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

10. นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  
      หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - 2565 

   1.  สร้ าง “TRUST” หรือ “ความเชื่ อมั่ น  ไว้ วางใจ” ให้ กั บสั งคม โดยเฉพาะ           
อย่างยิ่งเด็กและผู้ปกครอง โดยทุกหน่วยงานสามารถท่ีจะเป็นหลัก หรือเป็นที่พ่ึงได้  
    T (Transparency)  หมายถึง ความโปร่งใส  
    R (Responsibility)  หมายถึง ความรับผิดชอบ 
    U (Unity)   หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 
    S (Student-Centricity)  หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา 

    T (Technology)  หมายถึง เทคโนโลยี 
   2. ให้ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทำงาน
ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนำ “TRUST” ซ่ึงเป็นรูปแบบในการทำงานที่จะทำ
ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ความไว้วางใจในการทำงาน 
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ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการทำงานและ
กระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
   3.  สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
ตนเององค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
โดยผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา   

 ดังนั้น จึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 
  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
   1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ          
ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย  
   2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย  
และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 
   3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
(NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนำฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
   4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดย
ใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ ได้รับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดให้มี
ระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็น
ฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ
วัดความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ  เพ่ือให้
ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้
ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 



 
 

แผนปฏบิัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร   23 

 

   6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความ
เป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่ มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจาย
ทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
   7. การนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) 
และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สู่การ
ปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยง
ระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการ
จัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้  
   8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม        
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการ
ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 
   9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพ
ชีวิตที่ด ีมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
   10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมา
ใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
   11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่ มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
   12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
   นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win)  
   1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง
จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
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   2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
   3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
   4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน
การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่
ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
   5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
   6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน 
เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
   7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้
ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
 1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัย

คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืน ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน         
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school 
(SSS) หรือ การจัดกิจกรรม Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีน เพ่ือป้องกันโรคติดต่อ          
การจัดการความรุนแรงเกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น 

   1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
และหน่วยงานทุกระดับ 

 1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังอย่าง
ชัดเจนในทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 2.1  เร่งจัดทำและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดย

รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้
ก่อนการประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
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   2.2 จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะแบบผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active 
Learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
รวมทั้งการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ   

    2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้อัจฉริยะท่ีรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมิน
และพัฒนาผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

 2.4  มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                   
ให้มีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  

 2.5  ส่ งเสริมให้ ความรู้ ด้ านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้ กับผู้ เรียน         
โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ธนาคารออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. 
โครงการธนาคารโรงเรียน และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน 

 2.6  พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 
System)  ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสม
หน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการ
มีงานทำ 

    2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางให้
หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย  
 3.1  ดำเนินการสำรวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพ่ือนำเข้าสู่ระบบ

การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ  
    3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา

เพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณา
การร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยกำหนด
ตำแหน่ง (ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ   

 3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้างความ
พร้อมในด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ 

     3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอ่ืน  

4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งเสริมการผลิต

กำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
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 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ    
Re-skill,  Up-skill ,New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทาง
อาชีพในรูปแบบที่หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ ที่มีความสนใจ โดยมี
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 4.3 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและ
การเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่  

 4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพ่ือสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการ นำร่อง
ผ่านการให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) จำนวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้บริการแก่
ประชาชน 

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่  Performance Appraisal (PA)          

โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital 
Performance Appraisal (DPA)   

 5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทำกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล 
(Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
อาชีวศึกษา  

 5.3 ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้
ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียน

ประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
 6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน                  

ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง 

7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
 จัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติ                  

การศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
 

11. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

    กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ.2565 ดังนี้ 

               วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะอาชีพ และมี
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปัญญา”  
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 พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 
เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์รวม  
 1. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
   2. ผู้ เรียนได้รับการปลูกจิตสำนึกที่ ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคง และรู้ เท่ าทันต่อ               
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
   3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัย 
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 5. ผู้ เรี ยนทุ กคนได้ รั บโอกาสเข้ าถึ งบริ การทางการศึ กษาที่ มี คุณภาพอย่ างทั่ วถึ ง                   
และเหมาะสมกับช่วงวัย 
   6. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาของผู้เรียน 
 7. กำลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงาน 
   8. องค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจและสังคม   
   9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุน
การจัดการศึกษาที่หลากหลายในระดับพ้ืนที่ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรยีนรู ้การวดัและประเมินผล (7 แผนงาน) 
 2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน)  
   3. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต        
(5 แผนงาน)     
   4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (5 แผนงาน)     
    5.  ผลิตกำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (7 แผนงาน) 
   6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา         
(6 แผนงาน) 
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12. ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมุกดาหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย                    

ของโครงการ 
ตัวชี้วัด/                     

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
1 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็น

พลเมืองดี  ตามรอยพระยุคลบาท           
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

1. นักเรียนอายุ
ระหว่าง   9-18 ปี 
วิทยากรครู บุคลากร
ทางการศึกษา ในพื้นที่
จังหวัดมุกดาหาร                 
จำนวน 100 คน 
2. จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา 
3. ติดตามการจัด
กิจกรรมของนักเรียน 
ที่มีผลงานระดับ ดีขึ้น
ไป  โดยการมอบเงิน
รางวัล ใบประกาศ
เกียรติบัตรพร้อมเงิน
รางวัลโล่รางวัลและ
เกียรติบัตร 

1.จำนวนนักเรียน         
อายุระหว่าง 9-18 ปี
วิทยากรครู บุคลากร
ทางการศึกษา            
ในพ้ืนที่จังหวัด
มุกดาหาร 
จำนวน  100 คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
100 คน ได้เรียนรู้          
พระราชกรณียกิจ
ของพระราชวงค์จักรี           
มีเจตคติท่ีดีต่อ
บ้านเมืองเพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึง 
นวัตวิถีของท้องถิ่น 
และชุมชน                    
มีจิตสำนึก รักใน
ท้องถิ่นชุมชน              
ของตนเอง 

349,690 -กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 
-กลุ่มนิเทศ 
ติดตามฯ 

2 โครงการการขับเคลื่อน               

การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืช 

1. ผู้บริหาร และครู         
ที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ 
เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม 
จำนวน 50 คน 
2. ติดตาม ตรวจเยี่ยม

แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล

โครงการ  

1. ผู้บริหาร ครู           
และเจ้าหน้าที ่                
ที่รับผิดชอบ           
จำนวน 50 คน 
ประกอบด้วย 
 - วิทยาลัยชุมชน      
1 คน 
 - สพป.มุกดาหาร              

10,000 กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย                    

ของโครงการ 
ตัวชี้วัด/                     

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

10 คน 
 - สพม.22 10 คน 
 - อาชีวศึกษา 3 คน 
 - กศน. 8 คน 
  - สช. 3 คน 
 - บุคลากรของ ศธจ.             
ที่รับผิดชอบงาน                      
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน                   
จำนวน 5 คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100 มีความ        
พึงพอใจในการเข้ารับ
อบรมได้รับความรู้
เรื่องการสมัครเป็น
สมาชิก 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
1 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือ

การจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา 

1.ผู้บริหารสถานศึกษา

และครูที่ผ่านการอบรม

ปฏิบัติการฯ  

Platform 

“KidBright”            

จากปีงบประมาณ 

2563 เข้าร่วมกิจกรรม

พัฒนาหลักสูตรระยะ

สั้น (Short Course) 

โดยใช้ Platform 

“KidBright”              

1. สถาบันการศึกษา        
ที่ผ่านการอบรม
ปฏิบัติการฯร่วมมือ  
จับคู่กัน(Matching) 
สร้างหลักสูตระยะสั้น 
(Short Course)  
โดยใช้ Platform 
“KidBright” ได้
อย่าง 1 หลักสูตร 
2. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร มีแผน

49,570 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผล 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย                    

ของโครงการ 
ตัวชี้วัด/                     

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

จำนวน 80 คน           

2. นิเทศ ติดตาม         

และประเมินผล 

ดำเนินการกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
พัฒนาหลักสูตร/
จัดทำแผนการสอน/
สื่อการเรียนการ
สอน/การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ระดับจังหวัด 
3. การนิเทศติดตาม
ระดับโรงเรียน มีการ
ประเมินผลการใช้
หลักสูตร/คัดเลือก
หลักสูตร/โรงเรียน/
ครูผู้สอน/วิธีปฏิบัติที่
ดี/นวัตกรรมดีเด่น 
นำเสนอผลงานทาง
วิชาการระดับ
จังหวัด/ระดับภาค 

2 โ ค ร ง ก า ร  Innovation  For Thai 
(Education  ( IFTE)  น วั ต ก ร ร ม
การศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

1. สถานศึกษาที่ เข้ า
ร่วมโครงการ จำนวน
30 โรงเรียน 
2. ข้อมูลสารสนเทศ  
นวัตกรรมและการวิจัย
ทางการศึกษา สู่การ
บริหารจัดการ 
3. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
หน่วยงานทางการ
ศึกษา นำข้อมูล
สารสนเทศ นวัตกรรม 

1. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร               
มีข้อมูลสารสนเทศ 
นวัตกรรมและการ
วิจัยทางการศึกษา 
2. สถานศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ              
มีคะแนนผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐานใน
สถานศึกษาจังหวัด

211,685 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย                    

ของโครงการ 
ตัวชี้วัด/                     

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

และการวิจัยทาง
การศึกษา สู่การ
บริหารจัดการศึกษา 

มุกดาหารเพ่ิมข้ึน 
3. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร                   
มีนวัตกรรมการ
บริหารจัดการ             
การจัดการเรียนรู้ 
การนิเทศติดตาม 
และประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพคน  ทุกช่วงวัย  และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1 โครงการ ศธ.จิตอาสา              

บำเพ็ญประโยชน์ 
1. นักศึกษาวิชาทหาร 
โรงเรียนมุกดาหาร 
200 คน 
2. สมาชิกยุวกาชาด 
โรงเรียนเมืองมุก
วิทยาคม 50 คน 

3. ลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่โรงเรียน 
นวมินฯ 50 คน 

4. ลูกเสือสามัญ 
โรงเรียนคำอาฮวน           
ศรีสุราษฏร์ฯ 100 คน 

5. ลูกเสือวิสามัญ 
วิทยาการอาชีพนวมิน            
ทราชินีมุกดาหาร             

6. กศน.  50 คน 
7. สำนักงาน 
อาชีวศึกษาจังหวัด
มุกดาหาร 20 คน 

8. สพป.มุกดาหาร  

 1. ลูกเสือ เนตรนารี              
ยุวกาชาด นักศึกษา        
วิชาทหารและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา                  
จากหน่วยงาน              
ทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ           
และสถานศึกษา        
ทุกสังกัดในจังหวัด
มุกดาหาร           
จำนวน  400  คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ          
ร้อยละ 100  ได้ร่วม             
น้อมรำลึกในพระ                 
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ               
พระชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชฯ 

10,000 กลุ่มลูกเสือ                
ยุวกาชาด 
และกิจการ
นักเรียน 



 
 

แผนปฏบิัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร   32 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย                    

ของโครงการ 
ตัวชี้วัด/                     

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

20 คน 
9. บุคลากร 
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมุกดาหาร            
20 คน 

มีจิตสำนึกท่ีดี ได้ร่วม
ทำกิจกรรมจิตอาสา
บำเพ็ญประโยชน์ 
รู้จักแบ่งปัน  มีจิต
สาธารณะ ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

2 โครงการส่งเสริม สนับสนุน                

การดำเนินงานของคณะกรรมการ

ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และ

นักศึกษาจังหวัดและศูนย์เสมารักษ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

และร่วม วางแผน           

การดำเนินงานศนูย์

เสมารักษ์จังหวัด

พนักงานเจ้าหน้าที่

ส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา  

1. พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน   
2. พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน           
มีแผนการปฏิบัติที่
ออกตรวจ            
เป็นเครือข่ายและ          
บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงาน ในพ้ืนที่      
กับองค์กรภาครัฐและ
เอกชน 

30,000 กลุ่มลูกเสือ            
ยุวกาชาดฯ 

3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาจัด
การศึกษาปฐมวัยจังหวัดมุกดาหาร 
 

1. ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแล
เด็กปฐมวัย ที่เกี่ยวข้อง
เขา้ร่วมกิจกรรม              
สร้างการรับรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย จำนวน 50 คน 
2. มีผลงานนวัตกรรม 
หรือ แนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 
3. สถานศึกษา/สถาน

- ร้อยละ 85 ของ
บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก
ปฐมและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่มี
ความพึงพอใจต่อการ            
จัดกิจกรรม 
- ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม รูปแบบ
และแนวปฏิบัติ ที่ดี
เกีย่วกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัย                   

56,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย                    

ของโครงการ 
ตัวชี้วัด/                     

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาเด็กปฐมวัย        
ที่ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนา 
4. หน่วยงาน 
สถานศึกษา/             
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย นำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาเด็กปฐมวัย
เชิงบูรณาการจังหวัด
มุกดาหาร เป็น
แนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย 
5. ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแล
เด็กปฐมวัยและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมกิจกรรม  มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
การพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ 
6. มีการเผยแพร่และ
นำเสนอผลงาน
นวัตกรรม หรือแนว
ปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย  

จำนวน 3 ชิ้นงาน 
- ร้อยละของ
สถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
ได้รับการนิเทศ 
ติดตามไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50              
ของกลุ่มเป้าหมาย 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย                    

ของโครงการ 
ตัวชี้วัด/                     

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
7. สถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
ได้รับการนิเทศ ติดตาม     
ส่งเสริมสนับสนุน และ
พัฒนาให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
1 โครงการตรวจติดตามนักเรียน

ทุนการศึกษาและประเมินผล               

การดำเนินงานตามนโยบาย             

และยุทธศาสตร์ 

1. เด็กยากจนและด้อย
โอกาสทางการศึกษา
ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายทาง
การศึกษาข้นพ้ืนฐาน
และในระดับที่สูงกว่า 
คิดเป็นร้อยละ 100 
ของโควตา 
2. เด็กและเยาวชนใน
วั ย เรี ย น ได้ รั บ ก า ร
พั ฒ น า ให้ เ ป็ น ค น
สมบู รณ์ ทั้ ง ร่ า งกาย 
จิ ต ใ จ  ส ติ ปั ญ ญ า 
ความรู้และคุณธรรม มี
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม ใน ก า ร
ดำรงชีวิตอยู่กับผู้ อ่ืน 
ได้อย่างมีความสุข 
 

นักเรียนด้อยโอกาส 
เรียนดี  มีคุณธรรม 
ได้รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาเรียนต่อ 
จนจบปริญญาตรี 
 

20,000 กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย                    

ของโครงการ 
ตัวชี้วัด/                     

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1 โครงการมุกดาหารเมืองสะอาด             

บ้านสวย  เมืองสะอาด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

บุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร จำนวน            
33 คน 

 1. บุคลากรในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ                 
มีความตระหนักและ
ความรู้ ในการคัด
แยกขยะมูลฝอย 
2. ปริมาณขยะใน
พ้ืนที่ตามเป้าหมาย
ลดมากกว่า 20 % 
3. มีคุณภาพ
แวดล้อมดี 
 

40,000 กลุ่ม
อำนวยการ 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัด 
1. คณะทำงานจัดทำ
และทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด จากหน่วยงาน
ทางการศึกษา                   
ทุกหน่วย                    
จำนวน 40 คน 
2. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร                          
มีแผนพฒันาการศึกษา
จังหวัดมุกดาหาร   
ฉบับทบทวน                      
จำนวน 50 เล่ม 

1. หน่วยงานทางการ
ศึกษา หน่วยงานอ่ืน 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา 
2. ร้อยละของการ
รายงานผล
ความสำเร็จของ
โครงการตาม
แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดมุกดาหาร               
พ.ศ.2565 – 2570 
และแผนปฏิบัติ
ราชการ        
ประจำปีงบประมาณ 

38,900 กลุ่มนโยบาย
และแผน 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย                    

ของโครงการ 
ตัวชี้วัด/                     

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 ของ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมุกดาหาร 

2 โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดน 
 

1. คณะทำงานจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษา           
พ้ืนที่ชายแดนจังหวัด
มุกดาหาร                     
จำนวน 40 คน 
2. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร                          
มีแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดนจังหวัด
มุกดาหาร                      
จำนวน 50 เล่ม 

1. หน่วยงานทางการ
ศึกษา หน่วยงานอ่ืน 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน  
และภาคประชาสังคม  
ได้เข้ามามีส่วนร่วม               
ในการจัดการศึกษา 
2. ร้อยละของการ
รายงานผล
ความสำเร็จ 
ของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดนจังหวัด
มุกดาหาร   ประจำปี  
งบประมาณ            
พ.ศ.2564         

63,500 กลุม่นโยบาย
และแผน 

3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร 
 

1. ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร                 
รองศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร 
ผู้อำนวยการกลุ่ม           
ทุกกลุ่ม และบุคลากร
ในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร 33 คน  
2. บุคลากรในสังกัด

1. บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจน          
การบริการสามารถ
สร้างความเชื่อม่ัน 
และความพึงพอใจ
ให้กับผู้ใช้บริการ 
2. ผลการปฏิบัติจาก
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอยู่ใน

45,400 กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย                    

ของโครงการ 
ตัวชี้วัด/                     

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

สำนักงานศึกษาการ
จังหวัดมุกดาหาร          
ได้มีโอกาสในการ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และ
ความคิดเห็นในการ
บริหารจัดการ 
ปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ วัฒนธรรมและ
ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับดีข้ึน 
3. บุคลากรใน
หน่วยงานมีความรัก  
ความสามัคคี  
และช่วยเหลือกัน 
ในการทำงาน 

4 โครงการรับการตรวจติดตาม             
การดำเนินงานตามคำรับรอง                     
การปฏิบัติราชการ 

บุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานตามคำ
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ และ
คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ 
จำนวน 40 คน 

1. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร รายงาน
ผลการดำเนินงาน
ตามคู่มือการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ได้อย่าง
สมบูรณ์ 
- ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรในสังกัดมี
ความรู้ ความเข้าใจ
แนวทางและกรอบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในแต่
ละตัวชี้วัด 
- การรายงานผลการ
ปฏิบัติการปฏิบัติงาน

20,000 กลุ่มนโยบาย
และแผน 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย                    

ของโครงการ 
ตัวชี้วัด/                     

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

ตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และ
เกณฑ์การประเมิน
ทุกตัวชี้วัด 

5 โครงการตรวจ ติดตามการดำเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
 

หัวหน้าหน่วยงานและ
ผู้บริหารสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
จำนวน  30  คน 
 

มีข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานโครงการ
ตามกลยุทธ์ และ
จุดเด่น จุดด้อย  
ปัญหา อุปสรรค           
ในการดำเนินงาน
สามารถนำข้อมูลมา
ใช้ในการวางแผนการ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

30,000 กลุ่มนิเทศ  
ติดตามฯ 

6 โครงการตรวจติดตาม ส่งเสริม
สนับสนุนโรงเรียนเอกชน 
 

1. นักเรียน/นักศึกษา
ในสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวัดมุกดาหาร 
จำนวน 4,109 คนและ
โรงเรียนเอกชนใน
ระบบ จำนวน 12 
โรงเรียน 
2. ได้ส่งเสริม                
และสนับสนุน                  
การดำเนินงานของ
โรงเรียนเอกชนใน
ระบบและนอกระบบ
พ้ืนที่ในจังหวัด

โรงเรียนเอกชน
สามารถปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามระเบียบที่
กำหนดไว้ 
 

10,000 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย                    

ของโครงการ 
ตัวชี้วัด/                     

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

มุกดาหาร 
7 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ             

การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน
เอกชน 
 

1. โรงเรียนเอกชน          
ในระบบ จำนวน 12 
โรงเรียน และโรงเรียน
เอกชนนอกระบบ                   
จำนวน 22 โรงเรียน 
2. ได้ตรวจติดตาม 
และรับทราบปัญหา
อุปสรรค การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียน
เอกชน ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดมุกดาหาร 

โรงเรียนเอกชน
สามารถปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามระเบียบที่
กำหนดไว้ 
 

23,600 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

8 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ในการดำเนินงานสู่การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 

1. บุคลากรในสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด จำนวน 36 คน 
2. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหารสามารถ
รายงานตัวชี้วัด ตาม
เกณฑ์การประเมิน           
สู่การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 
4.0) ได้ครบทั้ง 6 
หมวด 

1. บุคลากรสามารถ         
เข้าร่วมกิจกรรมได้
ครบทุกคน/ทุก
กิจกรรม 
2. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหารสามารถ
งานงานตัวชี้วัด ตาม
เกณฑ์การประเมินสู่
การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 
4.0)  
3. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัด
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมุกดาหาร             
มีความรู้  

75,000 กลุ่ม
อำนวยการ 



 
 

แผนปฏบิัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร   40 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย                    

ของโครงการ 
ตัวชี้วัด/                     

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

4. บุคลากรสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหารมี
กระบวนการ
ปฏิบัติงานและการ
บริหารราชการ           
อย่างโปร่งใสและมี
คุณธรรมในการ
ดำเนินงาน 

9 โครงการประชุมสรรสร้างองค์กร  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
 

1. ประชุมผู้อำนวยการ
กลุ่มในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร สัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 
2. ประชุมราชการครุ
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดมุกดาหาร 
เดือนละ 2 ครั้ง 
3. สร้างข้อตกลงและ
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้
ราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาใน
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมุกดาหาร           
มีความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบ กฎหมายและ
หลักเกณฑ์ต่างๆในการ
ปฏิบัติงานการจัด

1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ทราบและ
เข้าใจในระเบียบ 
กฎหมายและ
หลักเกณฑ์การ
บริหารจัดการศึกษา 
2. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ระดับ
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมุกดาหาร 
สามารถขบัเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ
ได้ 
 

24,690 กลุ่ม
อำนวยการ 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย                    

ของโครงการ 
ตัวชี้วัด/                     

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษา ในยุคของ
การปฏิรูปการศึกษา
แนะนำไปปฏิบัติ ร้อย
ละ 100 
4. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางกรศึกษา
ในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร มีแนวทาง
และแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 100 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
1 โครงการขับเคลื่อนการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ

การศึกษาจังหวัด ผ่านกลไกของ กศจ. 

- จัดทำมาตรฐาน
การศึกษา 30 คน 
- บรรณาธิการกิจ 
จำนวน 20 คน 
- หลักสูตรทอ้งถิ่น 
จำนวน 20 คน 
- คณะกรรมการ กศจ.  
- สถานศึกษา 8 แห่ง 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมุกดาหาร         
มีมาตรฐานการศึกษา
ในจังหวัด และนำ
มาตรฐานการศึกษาสู่
การบริหารจัด
การศึกษา 

100,000 กลุ่มนิเทศ     
ติดตามฯ 
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13. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมกุดาหาร 
 13.1 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 96 ง หน้า 16 และหน้า 134 วันที่ 3 
เมษายน 2560)  
 “ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดการ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมายและให้มี
อำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
     1)  รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ.คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
     2)  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
     3)  สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
     4)  จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
     5)  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ 
     6)  ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     7)  ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะ
แนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
     8)  ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     9)  ส่ งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา 
เพ่ือการศึกษา 
     10)  ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
     11)  ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ใน
จังหวัด 

13.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน 
ภายในสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ข้อ (3) ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานภายใน
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ออกเป็น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มพัฒนา
การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน และหน่วยตรวจสอบภายใน  ข้อ (4) ให้แต่ละกลุ่มตามข้อ 3 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. กลุ่มอำนวยการ 
   1.1 รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงาน
ราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
   1.2 ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงาน
ต่าง ๆ ในระดับจังหวัด 
   1.3 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป 
   1.4 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
   1.5 ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน 
   1.6 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
   1.7 ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
   1.8 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
   1.9 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร 
   1.10 ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงาน
ต่าง ๆ ในระดับจังหวัด 
   1.11 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล  
   2.1 รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ
ที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ อกศจ. และตามท่ี อกศจ. มอบหมาย 
   2.2 เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง การเกลี่ยอัตรากำลัง 
ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
   2.3 เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 
การยกย่องเชิดชูเกียรติและสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   2.4 เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้อง
คุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   2.5 เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนตำแหน่งและ
การเลื่อนตำแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น 
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   2.6 นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
จังหวัด 
   2.7 เสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อ่ืน ของข้าราชการ 
และบุคลากรทางการศึกษา 
   2.8 ดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการ ร้องทุกข์ของข้าราชการ 
และบุคลากรทางการศึกษา 
   2.9 จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   2.10 จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   2.11 จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การประเมินผลงาน
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   2.12 ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคล 
เสนอ อกศจ. เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 
   2.13 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็น
เลิศ ทางวิชาการและวิชาชีพ 
   2.14 ดำเนินการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
   2.15 ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
   2.16 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 3. กลุ่มนโยบายและแผน  
   3.1 ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและ
คณะทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. 
มอบหมายร่วมกับกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
   3.2 จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ
   3.3 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
   3.4 จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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   3.5 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
   3.6 จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่
ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจบุัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและ
รายงานผล 
   3.7 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
   3.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา  
   4.1 ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและ
คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. 
มอบหมายร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผนดำเนินการเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
   4.2 จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถให้บริการได้โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง 
   4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
   4.4 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการศึกษา 
   4.5 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   4.6 จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤต
ทางการศึกษาในจังหวัด 
   4.7 ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
สถานศึกษา 
   4.8 ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
   4.9 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริม การ
บริหาร และการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา ส ถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 
   4.10 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพ้ืนที่ 
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   4.11 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
   5.1 รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. 
มอบหมาย 
   5.2 ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการ
จดัการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   5.3 ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว 
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   5.4 ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
   5.5 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนการรองรับ
การตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจ
ราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบาย และแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
   5.6 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.7 สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้ เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ 
   5.8 จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะ
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
   5.9 ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   5.1 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
   6.1 กำกับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน 
   6.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงกิจการ
โรงเรียน 
   6.3 ดำเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
และท่ีกฎหมายอื่นกำหนด 
   6.4 ดำเนินการอ่ืนเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกำหนด 
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   6.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 7. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  
   7.1 ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลู กเสือยุวกาชาด              
และกิจการนักเรียน 
   7.2 ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
   7.3 ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน            
พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา 
   7.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และความปรองดองสมานฉันท์ 
   7.5 สร้างจิตสำนักรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
   7.6 ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
   7.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้ รับ
มอบหมาย 

 8. หน่วยตรวจสอบภายใน 
   8.1 ดำเนินเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงินและการบัญชีของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   8.2 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับ
มอบหมาย 
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ส่วนที่ 3 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร) 

 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  ได้ศึกษาวิเคราะห์ทบทวนบริบทที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการ
ปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์ระดับประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง 
พ.ศ.2560-2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565) นโยบายรัฐบาล 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ      
พ.ศ.2560 - 2579 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเป็นกรอบแนวทาง ในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 

          วิสัยทัศน์ 

พลเมืองมุกดาหารทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตลอดชีวิต ตามหลักปรัชญา         
ของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานสู่สากล  และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 

          พันธกิจ 

   1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงการบริการการศึกษาอย่างทั่ วถึง เท่าเทียม           
และต่อเนื่องตลอดชีวิต  
   2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาเทคโนโลยี มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
และเท่าเทียมกัน  
   3. เสริมสร้างให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ ต่อสังคม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา           
ของเศรษฐกิจพอเพียง รักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างสังคมคุณธรรม จริยธรรม
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บูรณาการระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  4. ประสานและพัฒนาภาคีเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร             
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  5. บูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาขีด
ความสามารถกำลังคนในวิชาชีพ ด้านการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม 
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ค่านิยมองค์การ (Core Values Organization)  

           MUKDAHAN 
  M  =  Morality      =  มีคุณธรรม 
  U  =  Unity   =   มีความเป็นหนึ่ง 
  K  =  Knowledge   and Skill =  มีความรู้และทักษะ 
  D  =  Development  =  มีการพัฒนา 
  A  =  Accountability  =  มีความรับผิดชอบ 
  H  =  Honesty   =  มีความซื่อสัตย์ 
  A  =  Achievement  =  มีความสำเร็จ 
  N  =  Notability   =  มีความโดดเด่น 

 เป้าประสงคร์วม   
  1. ทุกคนเข้าถึงการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน 
  3. ผู้เรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ ต่อสังคม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  4. ภาคีเครือข่ายสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  5. กำลังคนมีความสามารถในการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาขีดความสามารถใน
วิชาชีพรองรับตลาดแรงงานสู่สากล 
  6. สังคมมีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทุกสถานศึกษาบริหารจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม   
  1. คนทุกช่วงวัยในจังหวัดมุกดาหาร เข้าถึงการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ภายในปี 2565 
  2. สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดมุกดาหารพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ ของต้นสังกัด
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
  3. ร้อยละของผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ  
  4. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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  5. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร           
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล 
  6. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา มีการประกอบอาชีพ หรือมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงชีพตนเอง            
และครอบครัว 
  7. ร้อยละของเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  8. จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม จำนวนโครงงานที่เป็นนวัตกรรม 
  9. ร้อยละการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 
  10. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหารบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและความม่ันคงของสังคมและ

ประเทศชาติ 

  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  กลยุทธ์ที่  2  ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ
และพ้ืนที่ชายแดน 
  กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ 

กลยุทธ์ที่  4  เสริมสร้างให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ ต่อสังคม และดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาศักยภาพกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล 
  กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
  กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาขีดความสามารถกำลังคนในวิชาชีพ ด้านการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม  

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับคนทุกช่วงวัย 
  กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่ าง ๆ       
ให้มีคุณภาพ มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้โดยไม่จำกัด 
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  กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  5  บูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

  กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริม สนับสนุน ความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
และเท่าเทียมกัน  

      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมจิตสำนึกสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม  จริยธรรม 
และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ      
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่  2  พัฒนา บูรณาการ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสถานศึกษา ในการจัด
การศึกษาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
  กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร 
  กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 4 ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร) 
ข้อมูล  ณ  วันที่ 23 ธนัวาคม 2564 

โครงการ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

รวมงบดำเนินงานทั้งสิ้น  21 1,007,227.32  892,657,.32  738,207.32  731,857.32 3,369,949.28  

1. งบบุคลากรภาครัฐ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งท่ี 1    160,800  160,800  0  0  321,600  

2. งบลงทุน   0  0  0  0  0  

3. งบดำเนินงาน : รายการค่าตอบแทนใช้สอย            
และวัสดุ 

  709,907.32 595,337.32 601,687.32 595,337.32 2,502,269.28 

       3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   81,370.00  81,370.00  81,370.00  81,370.00  325,480  

       3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ   9,200  9,200  9,200  9,200  36,800  

              3.1.2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมจัดทำ
รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดมุกดาหาร 

1 30,000  0  0  0  30,000  

              3.1.2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการรองรับการ 1 64,570  0  0  0  64,570  
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โครงการ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

ดำเนินงานตามโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
               3.1.2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

1 0  0  6,350  0  6,350  

               3.1.2.4 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตาม 
ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมุกดาหารทั้ง
ในระบบและนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1 7,500  7,500  7,500  7,500  30,000  

               3.1.2.5 ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1 20,000  0  0  0  20,000  

       3.1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน   7,500  7,500  7,500  7,500  30,000  

       3.1.4 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร   16,500  16,500  16,500  16,500  66,000  

       3.1.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   5,000  5,000  5,000  5,000  20,000  

       3.1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   7,500  7,500  7,500  7,500  30,000  

       3.1.7 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ๆ ละ 
15,000 บาท 

  45,000  45,000  45,000  45,000  180,000  
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โครงการ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

       3.1.8 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ 1 อัตรา ๆ ละ 10,000 บาท 

  30,000  30,000  30,000  30,000  120,000  

       3.1.9 ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับ
รถยนต์ 1 อัตรา ๆ ละ 10,500 บาท 

  31,500  31,500  31,500  31,500  126,000  

       3.1.10 ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหนง่ พนักงานทำ
ความสะอาด 1 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท 

  27,000  27,000  27,000  27,000  108,000  

       3.1.11 ค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงาน
ธุรการ 6 อัตรา ๆ ละ 9,400 บาท 

  169,200  169,200  169,200  169,200  676,800  

       3.1.12 ค่าเช่ารถยนต์ (รถตู้)   49,200  49,200  49,200  49,200  196,800  

       3.1.13 ค่าเช่ารถ พสน.   58,867.25 58,867.25 58,867.25 58,867.25 235,469.28 

       3.1.13 ค่าใช้จ่ายในการประชุม กศจ.และอกศจ.   50,000  50,000  50,000  50,000  200,000  

4. งบดำเนินงาน : รายการค่าสาธารณูปโภค            
(ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท,์ค่าไปรษณีย์) 

  98,000  98,000  98,000  98,000  392,000  

       4.1 ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต   38,520  38,520  38,520  38,520  154,080  

5. งบรายจ่ายอ่ืน            

 รวมงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์               16 0  381,800  384,383  5,000  771,183  
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โครงการ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารทั้งสิ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

2 0  107,100  84,000  0  191,100  

1.1 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตาม
รอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

    76,000  84,000    160,000  

1.2 โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 

    31,100      31,100  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคน           
การวิจัย  และนวัตกรรม 

2 0  91,200  66,800  0  158,000  

2.1 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการ
จัดรูปแบบ และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

    39,600 32,400   72,000 

2.2 โครงการ Innovation For Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาไทย 

    51,600 34,400   86,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4 0  88,200  20,800  0  109,000  

3.1 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน     10,000      10,000  
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โครงการ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

สถานศึกษา  

3.2 โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุว
กาชาด (100 ปี ยุวกาชาดไทย) 

    40,000      40,000  

3.3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่ 

    31,200 20,800   52,000 

3.4 โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความเป็น
พลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ.2565 

    7,000      7,000  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  

1 1 40,000  0  0  40,000  

4.1 เงินอุดหนุนโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1 0 40,000 0 0 40,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 การจัดการศึกษาเพื่อ           
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1 0  15,000  0  0  15,000  

5.1  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี  

    15,000  0  0  15,000  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  5   40,300  121,883  5,000  167,183  
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โครงการ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

ใหมี้ประสิทธิภาพ  

6.1  โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด     30,300      30,300  

6.2  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 

      40,000    40,000  

6.3  โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

      60,000    60,000  

6.4 โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

      16,883    16,883  

6.5 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  

    10,000  5,000  5,000  20,000  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

1 0  0  90,900  0  90,900  

 7.1  โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดผ่านกลไกของ  กศจ. 

      90,900    90,900  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น (1+2+3+4+5)   1,007,227.32  1,274,457.32  1,122,590.32   736,857.32  4,141,132.28   
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ส่วนที่ 5 
งาน/โครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์  

(ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ครั้งที่ 1) 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาท้องถิ่นและความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ
 

โครงการ 
เป้าหมายของ

โครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565         
(หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

รวมประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที ่1 

(จำนวน 2โครงการ) 

      107,100  84,000    191,100              

1.1 โครงการสร้างและ
ส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระ
ยุคลบาทด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัต ิ

นักเรียน 
วิทยากร ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัด
มุกดาหาร 

1. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาในพื้นที่จังหวัด
มุกดาหารจำนวน 
100 คน 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ100 
ได้เรียนรู้พระราช
กรณียกิจของพระ
ราชวงค์จักรีมีเจตคติ

  76,000  84,000    160,000  กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

1 1 1 5 1 
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โครงการ 
เป้าหมายของ

โครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565         
(หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

ที่ดีต่อบ้านเมือง 
 
 
  

1.2 โครงการประชุม
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัตริาชการ 
พัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ี
ชายแดนจังหวัด
มุกดาหาร 

1. คณะทำงาน
จัดทำ
แผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนท่ี
ชายแดนจังหวัด
มุกดาหาร
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2565ซึ่ง
เป็นผู้แทน
หน่วยงานทาง
การศึกษาทุก

1. ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงาน           
ทางการศึกษา 
หน่วยงานอ่ืน 
องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมได้
เข้ามามสี่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
2. ร้อยละ 100 ของ
การรายงานผล
ความสำเร็จของ

  31,100      31,100  กลุ่มนโยบาย
และแผน 

6 20 2 6 6 
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โครงการ 
เป้าหมายของ

โครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565         
(หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

หน่วย จำนวน 
40 คน 
2. แผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนา
การศึกษา  
พื้นที่ชายแดน
จังหวัด
มุกดาหาร 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2565 

โครงการตาม
แผนปฏิบัตริาชการ
พัฒนาการศึกษา
พื้นทีช่ายแดน
จังหวัดมุกดาหาร 
3. จำนวน
แผนปฏิบัตริาชการ
พัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดน
จังหวัดมุกดาหาร
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จำนวน 
20 เล่ม 
4. จำนวนแบบ
รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ
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โครงการ 
เป้าหมายของ

โครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565         
(หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

พัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดน
จังหวัดมุกดาหาร 
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 จำนวน 
20 เล่ม 



 
 

แผนปฏบิัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร   63 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม 
 

โครงการ 
เป้าหมายของ

โครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    (หน่วย : 
บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 
ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

รวมประเด็น          
ยุทธศาสตร์ ที ่2            

(จำนวน 2 โครงการ) 

      91,200  66,800    158,000              

2.1 โครงการส่งเสริมเวที
และประชาคมเพื่อการ
จัดทำรูปแบบและพัฒนา
หลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

 ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู
ในจังหวัดมุกดาหาร 

จำนวนหลักสตูร
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาในจังหวัด
มุกดาหาร 
  

  39,600 32,400   72,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามฯ 

3 12 12 1 1 

2.2 โครงการ Innovation 
For Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการศึกษาไทย 

1. สถานศึกษาใน
จังหวัดมุกดาหาร ที่
เข้าร่วม โครงการ 
30 โรงเรียน 

1. สำนกังาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร มีข้อมูล
สารสนเทศ นวัตกรรม

  51,600 34,400   86,000 กลุ่มนิเทศฯ 3 12 1 1 3 
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โครงการ 
เป้าหมายของ

โครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    (หน่วย : 
บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

2. มีข้อมูล
สารสนเทศ
นวัตกรรม และการ
วิจัยทางการศึกษา 
สู่การบริหารจดั
การศึกษา 

และการวจิัย              
ทางการศึกษา 
2. สถานศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ มีคะแนน
ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
เพิ่มขึ้น 
3. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร มีนวัตกรรม
การบริหารจัดการการ
จัดการเรียนรู้การนิเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

โครงการ 
เป้าหมายของ

โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565       
(หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ 

รวมประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที ่3 

(จำนวน 4 โครงการ) 

      88,200 20,800   109,000             

3.1 โครงการนิเทศการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา  

1. เพื่อส่งเสรมิ
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ
และยดึมั่นการ
ปกครองรบบ
ประชาธิปไตย
อันมีพระ
มหากษัตรเ์ป็น
ประมุข 
2. เพื่อส่งเสรมิ
ใหยุ้วกาชาด

ยุวกาชาด ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับการ
พัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม โดย
กระบวนการ
ยุวกาชาด 

  10,000      10,000 กลุ่มลูกเสือฯ 3 10 12 1 3 
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โครงการ 
เป้าหมายของ

โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565       
(หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ 

เจตคติทีด่ีต่อ
บ้านเมือง มี
โอกาสทำหน้าที่
เป็นพลเมืองดี 
และมีพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคง
และมีคณุธรรม 
3. เพื่อส่งเสรมิ
ให้ลูกเสือมจีิต
สาธารณะ 
ช่วยเหลือผู้อื่น
ทุกเมื่อตามกฎ 
และคำปฏิญาณ
ของลูกเสือ 

3.2 โครงการส่งเสริมการจดั
งานวันคล้ายวัน สถาปนา 
ยุวกาชาด (100 ปี                

เจ้าหน้าท่ี           
ผู้บัญชาการ         
ยุวกาชาด

จำนวนผู้ได้รับ
การส่งเสริม
และพัฒนา

  40,000      40,000 กลุ่มลูกเสือยุว
กาชาดฯ 

3 10 12 1 3 
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โครงการ 
เป้าหมายของ

โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565       
(หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ 

ยุวกาชาดไทย) สมาชิก              
ยุวกาชาด          
และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องใน
จังหวัด
มุกดาหาร 

คุณธรรม
จริยธรรม 
ด้วยกิจกรรม
ยุวกาชาด 

3.3 โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ในระดับพื้นท่ี 

1. ผู้บริหาร           
ครู ผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัย  
2. มีผลงาน
นวัตกรรมหรือ
แนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
3. สถานศึกษา/
สถานพัฒนา

ร้อยละของ
เด็กปฐมวัย 
(3-5ปี) ของ
สถานศึกษา        
มีพัฒนาการ
สมวัยในทุก
ด้าน สถาน
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยมี
คุณภาพผ่าน
เกณฑ์ขั้นต้น

  31,200 20,800   52,000 กลุ่มนิเทศฯ 3 11 12 1 3 
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โครงการ 
เป้าหมายของ

โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565       
(หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ 

เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการนิเทศ 
ติดตามส่งเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนา 

ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย
แห่งชาติ(พ.ศ.
2561) ร้อยละ 
85  

3.4 โครงการประเมิน
คุณธรรม จรยิธรรม ความ
เป็นพลเมืองของผู้เรียนทุก
ช่วงช้ัน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

นักเรียน 
นักศึกษา ใน
จังหวัด
มุกดาหาร 

นักเรียน 
นักศึกษา 
ได้รับการ
พัฒนา ร้อย
ละร้อย 

 7,000   7,000 กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

3 10 12 1 3 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 

โครงการ เป้าหมายของโครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565              
(หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 
ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

รวมประเด็น 
ยุทธศาสตร์ที ่4 

(จำนวน 1 โครงการ) 

       
40,000 

      
40,000 

            

4.1 โครงการจัดงานฉลองวัน
เด็กแห่งชาต ิ

1. ทุกหน่วยงาน ส่วนราชการ 
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนร่วมกันจดั
กิจกรรมให้ครบทุกหน่วย
เพื่อให้เด็กและเยาวชน ทั้งที่
อยู่ในระบบโรงเรียนและนอก
ระบบโรงเรียน ได้มสี่วนเข้า
ร่วมกิจกรรมได้อย่างท่ัวถึง 
ทุกคน 
2. จำนวนผู้เข้าร่วมงานฉลอง
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 
2565 ไม่น้อยกว่า 1,000 คน 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
(ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80) 

   40,000       40,000  กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ 
เป้าหมายของ

โครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
(หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 
ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

รวมประเด็น           
ยุทธศาสตร์ที ่5                

(จำนวน 1 โครงการ) 

      15,000     15,000             

5.1 โครงการสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมาร ี

ผู้บริหาร ครู ที่
รับผิดชอบเจา้หน้าท่ี
เข้ารับการอบรม 
จำนวน 50 คน 

1. ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่
ทีร่ับผิดชอบจำนวน 50 คน 
2. บุคลากรของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
ที่รับผิดชอบงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน  

  15,000     15,000 กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

1 1 12 5 1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ เป้าหมายของโครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
 3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที ่6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
(จำนวน  5 
โครงการ) 

      40,300  121,883  5,000  167,183              

6.1 โครงการจัดทำ
แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 

1. คณะทำงานจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดมุกดาหาร        
(พ.ศ.2566 - 2570)      
ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกหน่วย 
จำนวน 40 คน  
2. แผนพฒันาการศึกษา
จังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ.
2566 - 2570)      

1. ร้อยละ 100                
ของหน่วยงาน                
ทางการศึกษา 
หน่วยงานอ่ืน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมไดเ้ข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

  30,300      30,300   กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 

6 20 2 6 6 



 
 

แผนปฏบิัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร   72 

 

โครงการ เป้าหมายของโครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
 3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

จำนวน 20 เล่ม 2. ร้อยละ 100 ของ
การรายงานผล
ความสำเร็จของ
โครงการตาม
แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด(พ.ศ.2566 - 
2570)  
3. จำนวนแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
มุกดาหาร (พ.ศ2566 
- 2570)         
จำนวน 20 เล่ม 
4. จำนวนแบบ
รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดและแผนปฏิบตัิ
ราชการประจำปี
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โครงการ เป้าหมายของโครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
 3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

งบประมาณพ.ศ.2565 
จำนวน 20 เล่ม 

6.2 โครงการ
เสรมิสร้างศักยภาพ
บุคลากร ของ
สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร 

1. บุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร ทุกคน ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะหลัก
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
2. บุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร ทุกคน ได้รับ
การพัฒนาด้านดจิิทัล
สำหรับข้าราชการภาครัฐ 

1. ร้อยละของ
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การพัฒนาและ
เสรมิสร้างสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานตาม
หลักสตูร (ร้อยละ 
100) 
2. ร้อยละของ
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับ
การพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล(ร้อยละ 100) 

    40,000    40,000  กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

6 20 2 6 6 

6.3  โครงการตรวจ
ติดตามการ
ดำเนินงานตาม

สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษา 
สังกัด

1. จำนวนแผนการ
ตรวจราชการและ
แผนการขับเคลื่อน

    60,000    60,000  กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

6 20 2 6 6 
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โครงการ เป้าหมายของโครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
 3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ ใน
จังหวัดมุกดาหาร 

คุณภาพการศึกษา 
ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร 
2. ร้อยละของ
สถานศึกษาสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดได้รบัการ
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดั
การศึกษา (ร้อยละ80) 
3. จำนวนการรายงาน
ผลการตรวจติดตาม
ประเมินผลการ
ดำเนินงานตาม
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
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โครงการ เป้าหมายของโครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
 3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

ในจังหวัดมุกดาหาร  
6.4 โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพ
การตรวจติดตาม
ความพระพฤติ
นักเรียนและ
นักศึกษา 

นักเรียนและนักศึกษาใน
จังหวัดมุกดาหาร 

นักเรียนและนักศึกษา
ในจังหวัดมุกดาหาร 

     16,883    16,883  กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาดฯ 

6 20 2 6 6 

6.5 โครงการ
ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศึกษา
โรงเรียนเอกชน
จังหวัดมุกดาหาร 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

สถานศึกษาเอกชนใน
จังหวัดมุกดาหาร  

สถานศึกษาเอกชนใน
จังหวัดมุกดาหารได้รับ
การพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ 

  10,000  5,000  5,000  20,000 กลุ่มส่งเสรมิ
สถานศึกษา
เอกชน 

6 20 2 6 6 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  การจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาท้องถิ่น 
 

โครงการ เป้าหมายของโครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่7 
การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น (จำนวน 
1 โครงการ) 

      90,900     90,900             

 7.1 โครงการขับเคลื่อน
การยกระดับคณุภาพ
การศึกษา และ
ประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัด ผ่านกลไก ของ 
กศจ. 

1. มีรูปแบบ/แนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคณุภาพ 
เท่าเทียม และทั่วถึงตาม
บริบทของจังหวัดมุกดาหาร
โดยผ่านกระบวนการมสี่วน
ร่วมของส่วนราชการ 
หน่วยงานสถานศึกษา 
องค์กรชุมชนภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคมในจังหวัด
มุกดาหาร2. มีกลไกการ
ยกระดับคุณภาพการจดั 

  สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร มีรูปแบบ
แนวทาง การ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้ ให้มคีุณภาพ 
เท่าเทียมและทั่วถึง 
ตามบริบทของ
จังหวัดมุกดาหาร 
แบบมีส่วนร่วม โดย
ผ่านความเห็นชอบ  

  90,900     90,900 กลุ่มนิเทศ  
ติดตามฯ 

6 20 2 6 6 
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โครงการ เป้าหมายของโครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

 
การศึกษาแบบบูรณาการให้
สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนท่ี
จังหวัดมุกดาหาร 

จาก กศจ. 
 

           



 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  
 

ส่วนที่ 6 
งบหน้ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (โครงการที่รอการจัดสรรงบประมาณ ) 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒ
นา 

เศรษฐกิจฯ 

นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ผู้รับผิดชอบ หลัก 

เร่งด่วน 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 21 938,420                 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และความม่ันคงของสังคม 

3 463,600                 

และประเทศชาติ 
 

                  

1.1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
 

62,000 1 1 
 

5 
  

1 กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

1.2 โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
391,600 3 10 12 1 

  
1 กลุ่มลูกเสือ              

ยุวกาชาดฯ 
ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรม 

2 55,000 
       

  

 2.1 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน 
 

50,000 3 12 12 1 
  

2 กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒ
นา 

เศรษฐกิจฯ 

นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ผู้รับผิดชอบ หลัก 

เร่งด่วน 
ครอบครัวยากจน ที่ไม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาค
บังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.2 โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วน
ภูมิภาค 

 
500,000 3 12 12 1 

  
2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

10 212,000 
       

  

3.1 โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
5,000 3 10 12 1 

  
3 กลุ่มลูกเสือ                 

ยุวกาชาดฯ 
3.2 โครงการเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมและพัฒนา
สมรรถนะยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ 

 
10,000 

  
12 1 

  
3 กลุ่มลูกเสือ               

ยุวกาชาดฯ 
3.3 โครงการประชุมสัมมนาแกนนำเครือข่ายการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

 
30,000 3 10 12 1 

  
3 กลุ่มลูกเสือ                  

ยุวกาชาดฯ 
3.4 โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 

 
5,000 3 10 12 1 

  
3 กลุ่มลูกเสือ               

ยุวกาชาดฯ 
3.5 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือเนตรนารี 

 
40,000 3 10 12 1 

  
3 กลุ่มลูกเสือ                  
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒ
นา 

เศรษฐกิจฯ 

นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ผู้รับผิดชอบ หลัก 

เร่งด่วน 
ยุวกาชาดฯ 

3.6 โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ 
 

5,000 3 10 12 1 
  

3 กลุ่มลูกเสือ                  
ยุวกาชาดฯ 

3.7 โรงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา 

 
12,000 3 10 12 1 

  
3 กลุ่มลูกเสือ              

ยุวกาชาดฯ 
3.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกจิการนักเรียน 

 
5,000 3 10 12 1 

  
3 กลุ่มลูกเสือ               

ยุวกาชาดฯ 
3.9 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัดและศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมุกดาหารประจำปี 2565 

 
30,000  3 10 12 1 

  
3 กลุ่มลูกเสือ             

ยุวกาชาดฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส             
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

1 20,000  
       

  

 4.1 โครงการตรวจติดตามนักเรียนทุนการศึกษาและ
ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

 
20,000  4 11 3 2 

  
4 กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒ
นา 

เศรษฐกิจฯ 

นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ผู้รับผิดชอบ หลัก 

เร่งด่วน 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อ         
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5 187,820  
       

  

5.1 โครงการมุกดาหารเมืองสะอาด บ้านสวย                 
เมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
40,000  3 12 12 1 

   
กลุ่มอำนวยการ 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา 

 
  

       
  

6.1 โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 

 
44,530 6 21 11 6 

  
6 กลุ่มอำนวยการ 

6.2 โครงการตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย
ของโรงเรียนเอกชน 

 
10,000 6 20 2 6 

  
6 กลุ่มส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 
6.3 โครงการตรวจติดตามส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน
เอกชน 

 
23,600 6 20 2 6 

  
6 กลุ่มส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 
6.4 โครงการประชุมสรรสร้างองค์กร สำนักงาน

 
24,690 6 20 2 6 

  
6 กลุ่มอำนวยการ 
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ยุทธศาสตร์/โครงการ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

ความสอดคล้อง 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒ
นา 

เศรษฐกิจฯ 

นโยบายรัฐบาล 

ย.ศธ. ผู้รับผิดชอบ หลัก 

เร่งด่วน 
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
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ส่วนที่ 7 
ระบบการติดตาม ประเมนิผลและรายงานผลแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมกุดาหาร 
 

 การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565       
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
 1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/
ผลสัมฤทธิ์ของแผน/งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งกำหนดให้มีการ รายงาน           
4 รูปแบบ ได้แก่ 

1.1 การรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
เป็นรายเดือน เป็นการรายงานความก้าวหน้าในรูปแบบเอกสาร  ตามแบบรายงานในภาคผนวก 
  1.2 การรายงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้แบบรายงาน สงป.301, 
302 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เป็นรายไตรมาส) ตามแบบรายงานในภาคผนวก 
  1.3 การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการประจำปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์      
ของแผน/งาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี              
พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส   ตามแบบรายงานในภาคผนวก 
  ทั้งนี้ การรายงานในข้อ 1.2 และข้อ 1.3 กำหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี    
และให้มีการรายงานตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้ 
   ไตรมาสที่ 1  ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 2  ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 3  ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ 
   ไตรมาสที่ 4   ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ 
     รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ 
  1.3 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ           
พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการประจำปี                    
โดยดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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 2. การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการฯ  เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ เมื่ อสิ้นสุด          
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของโครงการ           
ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการประเมินผล 
  2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
   - เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดทำขึ้น เพ่ือเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน              
เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
   - รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 
  2.3 การจัดทำรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปี                      
โดยดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปี  

------------------------- 
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ภาคผนวก 
 
 
 

 



 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร โทร.  0 4261 1871                                      

ที ่  ศธ 0298/ วันที ่  23  ธันวาคม 2564       
เรื่อง   ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ 
         จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  

ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจหน่วยงาน 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 
7 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
การดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผน  
อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบ
กัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 
3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาการ ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร จำนวน   
4,141,132.28 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์)  นั้น 
 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และ
แผนระดับ 2 รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-
2579 นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายการจัด
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม และประเมินผล
แห ่ ง ช าต ิ  ( Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country 
Reform : eMENSCR)  ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและแผน การปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือ
ใช้เป็นเครื ่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารและหน่วยงาน/กลุ่มงาน/หน่วยตรวจสอบภายในสังกัด 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
สาระสำคัญ ดังนี้ 
 
 

/วิสัยทัศน์… 



         

        วิสัยทัศน์ 
พลเมืองมุกดาหารทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตลอดชีวิต ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานสู่สากล  และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษท่ี 21 

          พันธกิจ 
   1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  
   2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาเทคโนโลยี มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
และเท่าเทียมกัน  
   3. เสริมสร้างให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ ต่อสังคม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา           
ของเศรษฐกิจพอเพียง รักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  เสริมสร้างสังคมคุณธรรม จริยธรรม 
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บูรณาการระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
   4. ประสานและพัฒนาภาคีเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร             
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   5. บูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาขีด
ความสามารถกำลังคนในวิชาชีพ ด้านการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม 

   เป้าประสงค์รวม  (Goals) 
  1. ทุกคนเข้าถึงการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน 
  3. ผู้เรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ ต่อสังคม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  4. ภาคีเครือข่ายสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  5. กำลังคนมีความสามารถในการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาขีดความสามารถ 
ในวิชาชีพรองรับตลาดแรงงานสู่สากล 
  6. สังคมมีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทุกสถานศึกษาบริหาร 
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม  (Goals) 
  1. คนทุกช่วงวัยในจังหวัดมุกดาหาร เข้าถึงการบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ภายในปี 2565 
  2. สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดมุกดาหารพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ ของต้นสังกัด
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
  3. ร้อยละของผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ  
 

/4. ร้อยละ… 
 



  4. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  5. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร           
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล 
  6. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา มีการประกอบอาชีพ หรือมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงชีพตนเอง            
และครอบครัว 
  7. ร้อยละของเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  8. จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม  จำนวนโครงงานที่เป็นนวัตกรรม 
  9. ร้อยละการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 
  10. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหารบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณา 
1. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการ 

         จังหวัดมุกดาหาร (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
  2. ลงนามในหนังสือถึง สป.ศธ.และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  

                                                                                     
 

                (นางสาวสันทนา  บางทราย) 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
        - เห็นควรตามเสนอ    

- อนุมัต ิ/ ดำเนินการ 

 
           (นางวรัญญา บันครื้น) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
           ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                              (นายสมพร  แปไธสง) 

                                                                    รองศึกษาธิการจังหวัด  รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                  ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 



 
 

 
 



คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 

 นายสมพร  แปไธสง  รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง 
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 

 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   

คณะทำงาน 

นางวรัญญา  บัวครื้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางสาวสันทนา  บางทราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นายทองปาน  สุขเสมอ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

นางสาวพนา  พันธ์พจน์  พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน 

รวบรวม/เรียบเรียง/วิเคราะห์  
นางสาวสันทนา  บางทราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

ตรวจสอบข้อมูล 

นางวรัญญา  บัวครื้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
ที่ ๓๒๗ / ๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

-------------------------------------- 
  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ แจ้งจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรม ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของ
หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   จึงแต่งตั้ง
คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร โดยมีหน้าที่พิจารณางบประมาณตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ประกอบด้วย 

๑. ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประธานคณะทำงาน 
๒. รองศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร รองประธานคณะทำงาน 
๓. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะทำงาน 
๔. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะทำงาน 
๕. ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะทำงาน 
๖. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา คณะทำงาน 
๗. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะทำงาน 
๘. ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน คณะทำงาน 
๙. ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะทำงาน 
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการที่บรรจุในแผนฯ ทุกโครงการ คณะทำงาน 
๑๑. ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะทำงานและเลขานุการ 
๑๒. นางสาวสันทนา  บางทราย  

              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นายทองปาน  สุขเสมอ 

       นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
 

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นางสาวพนา  พันธ์พจน์   

                เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน            
 

 
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

                ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   ๑   ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
                                                   (นายสมพร  แปไธสง) 

รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง 
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
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