
 

 

  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดมุกดาหาร 
2. ช่ือโครงการ ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจดัทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศกึษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที ่1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที ่3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคลอ้งกับโครงการ) 
     4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้านที ่ 3  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้านที่ 12  การพัฒนาการเรียนรู้) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (โปรดระบุด้านการพัฒนาการเรียนรู้) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้านที่ 12 ดา้นการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

           ดา้นที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความมั่นคง  (การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 

 4.7.1 นโยบายหลัก  (  ข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที ่ 21) 
 4.7.2 นโยบายเร่งดว่น (โปรดระบุข้อ................-....................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตร์ที ่๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที ่๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวตักรรมเพื่อสรา้งขีดความสามารถ 

                                   ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชว่งวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทยีมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที ่๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาการจดัการศกึษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๓ พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนษุย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1    แผนงานพื้นฐาน 
   ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยทุธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวจิัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนษุย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สรา้งความเสมอภาคทางการศกึษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทจุรติและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ 1.2 ด้านความสามารถในการแข่งขัน  
 1.2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยการเพิ่มพูนทักษะ(Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up Skill) 
และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New Skill) เพื่อเพิ่มศักยภาพในกำรแข่งขัน  
 1.2.2 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาและห้องเรียนอำชีพสู่กำรสร้างอนาคตให้แก่ผู้เรียนมีอาชีพและมี 
งานทำ 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ 2 การผลติและพัฒนากำลังคน การวิจัย และพฒันานวัตกรรม) 
7. หลักการและเหตุผล  
  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 
19 สิงหาคม 2559 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งนายกรัฐมนตรี 
ได้ให้ความสำคัญของแนวทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน              
ทั ้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงองค์กรประชาสังคม เพื ่อให้การพัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนื ่องและเกิด  
ความยั ่งยืนในระยะยาวต่อไป รวมทั ้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรม 
ไทยแลนด์ 4.0 
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  กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนมีทางเลือก  
ในการเข้าสู่การศึกษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนในสายอาชีพทั้งผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา           
ได้  ในการนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นควรจัดโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำ
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในระดับภูมิภาคและจังหวัดมีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่อง
เชื่อมระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สามารถ
พัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพให้มีทักษะต่อยอดใน
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมผ่านการจัดเวทีและประชาคมเป็น
เครื่องมือสำคัญในการสร้างและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาทั้งในระดับภูมิภาคและจังหวัด 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำ
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการและพัฒนาความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดและ
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในท้องถิ่นเพื่อเตรียมรับเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในระดับจังหวัดต่อไป 
8. วัตถุประสงค์ 
            1.  บันทึกลงนามจับคู่ (Matching) ระหว่างสถานศึกษาสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสถาบัน
อาชีวศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
             2. พัฒนาหลักสูตรระยะสั ้น (Short Course) โดยใช้ Platform “KidBright” เพื ่อเชื ่อมโยง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ผ่านการอบรมปฏิบัติการฯ Platform“KidBright”ปีงบประมาณ 
2563 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) โดยใช้ Platform“KidBright”จำนวน 80 คน 
            2. สถาบันการศึกษาที่ผ่านการอบรมปฏิบัติการฯร่วมมือ จับคู่กัน(Matching) สร้างหลักสูตระยะ
สั้น (Short Course) โดยใช้ Platform“KidBright”ได้อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร มีแผนดำเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนา
หลักสูตร/จัดทำแผนการสอน/สื่อการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับจังหวัด  
            2. การนิเทศติดตามระดับโรงเรียน มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร/คัดเลือกหลักสูตร/โรงเรียน/
ครูผู้สอน/วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมดีเด่น นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับจังหวัด/ระดับภาค  
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษาและคร ู
11. ระยะเวลาดำเนินการ  ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563–สิงหาคม 2564  
12. สถานที่ดำเนินการ  ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ 
  1.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
  2.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
  3. สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดมกุดาหาร 
  4. สังกัดสำนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร 
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13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/การดาเนินงาน/เป้าหมาย ระยะเวลา  

1 -เสนอโครงการ ศธจ.มุกดาหาร  ธันวาคม 2563  
2 -ประชุมคณะทำงาน  

-ประชุมปฏิบัติการกจิกรรมพัฒนารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชวีศึกษาและอุดมศึกษาในระดับจังหวัด 
ชื่อโครงการ การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นโดยใช้ 
Platform“KidBright” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร สถาบันการศกึษาจำนวน  60 แห่ง  

- 15 มกราคม 2564  
- 5 มีนาคม 2564  

3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ
สถาบันการศึกษา จำนวน 60 แห่ง  

มีนาคม -มิถุนายน 2564  

4 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ  กรกฎคม 2564  
 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 ประชุมปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื ้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับจังหวัด ชื ่อโครงการ การพัฒนาหลักสูตรระยะสั ้นโดยใช้ 
Platform“KidBright” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร สถาบันการศึกษาจำนวน  60 แห่ง 
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวน
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

เชิงปริมาณ      
1.ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผ่าน
การอบรม platform “KidBright” 
ปีงบประมาณ 2563 เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรระยะสั้น 
(Short Course)  จำนวน 100 คน 
2. สถาบันการศึกษา 60 แห่ง สร้าง
หลักสูตรระยะสั้น (Short Course) 
โดยใช้ Platform“KidBright” 
ได้อย่างน้อยแห่งละ 1 หลกัสูตร 

100 
 
 
 
 

60 

100 
 
 
 
 

 16 โรงเรียน 

ผู้บริหารรับรู้
ความสำคัญของ 
สนธ และตระหนัก
ถึงความสำคัญของ
หลักสูตรเชื่อมโยง 

3 โรงเรียน 

100 
 
 
 
 

18.75 

เชิงคุณภาพ      
1.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร มีแผนดำเนินการกิจกรรม

    



ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวน
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตร/ 
จัดทำแผนการสอน/สื่อการเรียนการ
สอนระดับจังหวัด 
2.มีรูปแบบการนิเทศชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (Professional learning 
Community) เรื่อง lot (Internet of 
Thing)การจัดการศึกษาในจังหวัด
มุกดาหาร 

รองบประมาณไตรมาส   
3-4 เพื่อดำเนินการต่อไป 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

49,570 49,570 - - 30,200 19,370 
 
แหล่งงบประมาณ จากแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                       โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศกึษาที่ยั่งยืน  กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา 
                       งบรายจ่ายอื่น 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
 1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานเรื่องการสื่อสารและสถานการณ์โรคระบาด COVID-19  
 2. การประสานงานกับสถาบันการศึกษานอกพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เช่น สพม. 22  
 3. ความเข้าใจและความตระหนักรู ้เรื ่อง IoT (Internet of Thing) ของผู้บริหารมีความสำคัญต่อการ
ตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการเรื่องห้องเรียนคุณภาพ 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
 1. การแต่งตั้งคณะทำงานฯ และประชุมชี้แจงทำความเข้าใจผู้บริหารก่อนดำเนินการประชุมปฏิบัตกิารครู  
 2. เตรียมแผนการสำรองประชุมผ่าน application online  
 3. มีการตั้ง สพม.มุกดาหาร ทำให้การประสานหนังสือราชการคล่องตัวมากขึ้น 
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19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 1. ครูสามารถพัฒนาหลกัสูตรระยะสั้นเพื่อเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกบัอาชีวศึกษาและอุดมศกึษา  
 2. ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษามีทางเลือกในการเข้าสู่การศกึษา                 
ในระดับที่สูงขึ้นที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการตามบริบทในพืน้ที ่ 
20. ประโยชน์ท่ีสาธารณชนได้รับ 
           1.  มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) โดยใช้ Platform “KidBright” โดยเชื่อมโยงหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร อย่างน้อย 1 หลักสูตร  
       2. สถาบันทางการศึกษามีคู่มือและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอ่เน่ืองเชื่อมโยงการศึกษา                    ขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สอดคล้องกับการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร (Special 
Economic Zone:SEZs)    
 
21. ผู้รายงาน  นางมาลินี  กลางประพันธ์  ตำแหน่ง   ศกึษานิเทศกช์ำนาญการพิเศษ 
     โทรศัพท์ ………… 042-611871……………. โทรสาร.......042-611861.................................................. 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ ......14 ......... เดือน .........ตุลาคม.................พ.ศ. ...........2564.............................. 
 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดมุกดาหาร 
2. ช่ือโครงการ  ตรวจตดิตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงศกึษาธิการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวดั 
                     มกุดาหาร                 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที ่1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที ่3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสดุโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคลอ้งกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุข้อ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารการศกึษา) 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท   ด้านการป้องกันการทจุรติและประพฤติมิชอบ  
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา  ประเดน็การปฏิรูปที่  2  ดา้นการบริหารราชการแผ่นดนิ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

      ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริง ประพฤติมิชอบและธรรมภิบาล                
ในสังคมไทย        
4.6 แผนความมั่นคง  - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ......11....การปฏิรูปการบริหารจดัการภาครัฐ...) 
 4.7.2 นโยบายเร่งดว่น (โปรดระบุข้อ..........................-.......................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที ่๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที ่๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวตักรรมเพื่อสรา้งขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชว่งวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทยีมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที ่๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาการจดัการศกึษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
                             ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยทุธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวจิัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนษุย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สรา้งความเสมอภาคทางการศกึษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทจุรติและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศกึษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ..........................-.........................................................................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    ( นโยบายข้อ..3.....การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้............) 
7. หลักการและเหตุผล  

    ตามพระรากฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด  
3 กำหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะสั้น 
1 ปี และระยะยาว 4 ปี เพื่อแสดงนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไปตามเป้าหมาย การบริหารงานในระดับชาติเป็น
ภาพรวมของภารกิจของรัฐ ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และส่วนราชการทุกแห่งจะมี
การกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อนำนโยบายที่รัฐบาลกำหนดแปลงไปสู่ภาคปฏิบัติ และต้องติดตามและประเมินผล 
ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนความสงบและความปลอดภัยของสังคม
ส่วนรวมตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ   
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     การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร การตรวจติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นเครื่องมือที่
สำคัญในการวัดความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการและความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหาและอุ ปสรรค ในการ
ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณถัดไปให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาและขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาได้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการตรวจติดตามการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขึ้น 
8. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อตรวจติดตาม การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีและการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและกลยุทธ์ จุดเน้น 
  ๒. เพื่อให้ทราบผลปัญหา อุปสรรค  ที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน            
ในแต่ละโครงการให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
  ๓. เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำแบบรายงานการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เสนอกับผู้ตรวจ
ราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ  
  ๔. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
  1. หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. สถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
    1.  ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  สามารถให้ข้อมูลผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลแก่คณะติดตามได้ 
    2.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  สามารถบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและยุทธ์ศาสตร์ของหน่วยงานทางการศึกษา 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสังกดักระทรวงศึกษาธกิาร  และสถานศึกษาในจังหวัด   
11. ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – กันยายน  2564 
12. สถานที่ดำเนินการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และสำนกังานศึกษาธิการ ภาค 11 
          และสถานศึกษาในจังหวัด 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
     กจิกรรมที ่ 1  ประชุมรับการตรวจตดิตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
     กจิกรรมที ่ 2  ประชุมรับการตรวจตดิตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
     กจิกรรมที ่ 3  ติดตามการช่วยเหลือนักเรียนทุนการศกึษา 
     กจิกรรมที ่ 4  ติดตามการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
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14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
   ดำเนินการครบตามกจิกรรมที่กำหนด  
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บรหิาร
สถานศึกษา, หน่วยงานทางการ
ศึกษาทุกหน่วยงาน 

ร้อยละ 100 หน่วยงานทางการ
ศึกษาและ
สถานศึกษา          
ทุกหน่วย 

หน่วยงานทางการ
ศึกษาและ

สถานศึกษาทุกแห่ง
ได้ปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพตาม
นโยบายของ
กระทรวง 

ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ      
การรายงานผลการดำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
การดำเนินงานครบถ้วนตาม
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ร้อยละ 100 หน่วยงานทางการ
ศึกษาและ
สถานศึกษา          
ทุกหน่วย 

การรายงานมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

สมบูรณ ์

ร้อยละ 100 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

80,000 80,000 - 38,407 - 41,593 
 
แหล่งงบประมาณ งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 256๔ แผนงานบูรณาการ ยกระดับคุณภาพ
การศกึษาและการเรียนรูใ้ห้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา กิจกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค งบรายจา่ยอื่น  จำนวน 80,000  บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
 ไม่มี 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
 ไม่ม ี 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

ไม่มี 
 

20. ประโยชน์ท่ีสาธารณชนได้รับ 
  นำข้อมูลที่ได้จากการตรวจตดิตาม ไปใช้วางแผนในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
ภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ 
  
21. ผู้รายงาน   1. นายศรายุทธ  วังคะฮาต      ตำแหน่ง   ผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
                  2. นายดนย์  ศรีวิชัย       ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
                   3. น.ส.สันทนา  บางทราย  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
                   4. น.ส.สุดารัตน์  สุริโยชัย  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
     โทรศัพท์ 094-1300692 โทรสาร  042-611861..E–mail : Santana_nkp2@hotmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ .......14........ เดือน .........ตุลาคม........พ.ศ. ..............2564...................... 

-------------------------------------- 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 

 

 

 



 

 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  

 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
****************************** 

1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดมุกดาหาร 
2. ช่ือโครงการ Innovation  For  Thai  Education  (IFTE)  นวัตกรรมการศกึษา  เพื่อพัฒนาการศกึษา  
                   สำนักงานศึกษาธิการจังหวดัมุกดาหาร 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที ่1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที ่3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสดุโครงการ            สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคลอ้งกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที ่ 11  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิต 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท ด้านที่ 11.1 การสรา้งสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่ อการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา  
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
4.6 แผนความมั่นคง  - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ขอ้ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชว่งวัย  
 4.7.2 นโยบายเร่งดว่น ข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที ่ 21  
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตร์ที ่๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที ่๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวตักรรมเพื่อสรา้งขีด 

    ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทกุชว่งวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาการจดัการศกึษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๓ พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนษุย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยทุธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวจิัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนษุย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สรา้งความเสมอภาคทางการศกึษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทจุรติและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................................................................................................................................) 
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7. หลักการและเหตุผล  
  การศึกษามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เยาวชนพัฒนาทั้งทางด้านปัญญาบุคลิกภาพและช่วยให้เยาวชนมี
ความสำเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานความเป็นเลิศ ซึ่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยตรงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง ที่บ่งบอกถึงคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน
ซึ่งนับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอำนาจการวัดและประเมินผลทางการศึกษาสู่ระดับสถานศึกษา  การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนทั้งในระดับการเรียนการสอน การตัดสินได้ตก และการอนุมัติความสำเร็จการศึกษาเป็น
อำนาจของสถานศึกษาถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั่ วประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกันของ
กระทรวงศึกษาธิการ  แต่ความหลากหลายในทางปฏิบัติเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ ตลอดจนการวัด
และประเมินผลได้เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งในสถานศึกษาในระดับประเทศและระดับภูมิภาค   
 การวัดและประเมินผลนั้นเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 ซึ่งผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการ
วางแผนยกระดับคุณภาพ การจัดการศกึษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการการบริหารจัดการในระดบันโยบายของ
ต้นสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นการสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนเพื่อเป็น
การพัฒนาการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษที่ 21  ได้อย่างมีคุณภาพ  จึงได้มีโครงการ “โครงการ 
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร” ขึ ้น เพื ่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของหน่วยงานทุกระดับ ทุกประเภทส่งผลต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้มีทักษะจำเป็นในการดำรงชีวิตในสังคมคุณภาพยุคศตวรรษที่ 21 โดย
มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับจังหวัดมุกดาหารสู่การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป 
8. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวตักรรม และการวิจัยทางการศกึษาในจังหวัดมกุดาหาร 
       2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวตักรรมการบริหารจัดการ การจดัการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการศึกษาในจังหวัดมกุดาหาร  
       3. เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวตักรรมการบริหารจัดการ การจดัการเรียนรู ้การนิเทศ
ติดตามและประเมินผล ในสถานศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 
  ๔. เพื่อสรา้งเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคณุภาพการศกึษาในสถานศึกษาจังหวัดมกุดาหาร 
  ๕. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานใน
สถานศึกษาจังหวัดมกุดาหารผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 



-4- 
 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
  1. สำนักศกึษาธกิารจังหวัดมุกดาหารมีข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และการวจิัยทางการศกึษา  
       ๒. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารมรีูปแบบในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวตักรรมการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา   
       ๓. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศตดิตามและประเมินผล 
  ๔. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร สรา้งเครือข่ายความร่วมมอืในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาใน
สถานศึกษา 
  ๕. สถานศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ ๓๐ โรง มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานในสถานศกึษา
จังหวัดมุกดาหารผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

  1. สำนักศกึษาธกิารจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานทางการศึกษา นำข้อมูลสารสนเทศ นวตักรรม  
การวิจัยทางการศึกษา สูก่ารบริหารจัดการศึกษา 
       2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานทางการศึกษามีรูปแบบในการส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนา นวตักรรมการบรหิารจัดการ การจดัการเรยีนรู้ การนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการศึกษา ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ   
       ๓. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานทางการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วจิัย และ
เผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจดัการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศตดิตามและประเมินผล 
  ๔. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานทางการศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมอืในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
  ๕. สถานศึกษานำผลคะแนนผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐานสู่การบริหารจดัการและพัฒนาคณุภาพ
การศกึษา 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ สถานศึกษาในจังหวัด  จำนวน  30  โรงเรียน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม – กันยายน  2564 
12. สถานที่ดำเนินการ   สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดมุกดาหาร 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
 กิจกรรมที่  1  จดัทำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษา 
 กิจกรรมที่  2  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจดัการเรียนรู้ การนิเทศ ตดิตามและ
ประเมินผล 
 กิจกรรมที่  3  สรา้งการรับรู้การดำเนินงานตามโครงการ 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)    
 ดำเนินงานครบถ้วนทุกกจิกรรม 
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
สถานศึกษาในสังกัด                  
จำนวน 30 โรงเรียน 

มีนวัตกรรม 
ทางการศึกษา 
ในจังหวัด 

นวัตกรรม 
ทางการศึกษา 

ได้นวัตกรรม 
การศกึษาแต่ละดา้น 

จำนวน 11 นวตักรรม 

100 

เชิงคุณภาพ      
สำนักศึกษาธิการจังหวดั
มุกดาหาร หน่วยงานทาง 
การศกึษา นำข้อมูลสารสนเทศ 
นวัตกรรม การวิจัย                 
ทางการศึกษา สู่การบริหาร             
จัดการศึกษา 
 

สถานศึกษา             
ในจังหวัด
มุกดาหาร 

30  โรงเรียน มีโรงเรียนต้นแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

100 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

293,000 - - - - 293,000 
 
แหล่งงบประมาณ  จากแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการขับเคลื่อนการพฒันาการศกึษาที่ยั่งยืน  กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา       
งบรายจ่ายอื่น 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
 ไม่มี 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
 ไม่มี 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 ไม่มี 
20. ประโยชน์ท่ีสาธารณชนได้รับ 
 สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น 
21. ผู้รายงาน นายศรายุทธ  วังคะฮาต  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผล 
     โทรศัพท์........... 042-611871........................โทรสาร......042-611861............................... 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ .....14.......... เดือน .........ตุลาคม........พ.ศ. ...........2564...................... 

-------------------------------------- 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดมุกดาหาร 
2. ช่ือโครงการ  โครงการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที ่1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที ่3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสดุโครงการ               สิ้นสดุโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคลอ้งกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6  ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่  ประเด็นที่ 21 ประเดน็การต่อต้านการทุจรติปละประพฤติมิชอบ                                                                                                    
    4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท  
    4.4 แผนปฏิรูปประเทศ     ข้อ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
    4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

        ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมภิบาล                    
ในสังคมไทย   
4.6 แผนความมั่นคง   - 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ขอ้ 11 การปฏิรูปการบรหิารจัดการภาครัฐ                                      
 4.7.2 นโยบายเร่งดว่น   - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 ยุทธศาสตร์ที ่๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที ่๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวตักรรมเพื่อสรา้งขีด 

    ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทกุชว่งวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยทุธศาสตรท์ี่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาการจดัการศกึษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๓ พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนษุย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยทุธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวจิัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนษุย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สรา้งความเสมอภาคทางการศกึษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทจุรติและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...........................................-........................................................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ..........................................-.........................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  

   สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐  เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ มีการกำหนดมาตรการและกลไกเพื่อแก้ไขปัญหาการจัด
การศึกษาในส่วนภูมิภาค ทั้งในส่วนของโครงการองค์การ การบริหารจัดการ และด้านบุคลากร ให้เกิดการขับเคลื่อนใน
รูปแบบความร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนอื่นที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ  เป็นการกระจายอำนาจและลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษา ซึ่งได้กำหนดให้แต่ละจังหวัดมี
คณะกรมการการศึกษาจังหวัด ที่เรียกว่า “กศจ.” เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาและการเตรียมการและรองรับ
การปฏิรูปการศึกษา และมีอนุคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ที่เรียกว่า “อกศจ.” เพื่อช่วยเหลือกลั่นกรองงานของ 
กศจ. เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนั้ นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารยังได้
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยนำองค์ประกอบ 
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ของ อกศจ. มาบังคับโดยอนุโลมเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการเกิด
การบูรณาการงานระดับพื้นที่  สนองตอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศของกระทรวงศึกษาธิการและพื้นที่
รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้สอดคล้อง
กับการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร ผ่านองค์คณะบุคคล ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ การประสานความร่วมมือ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
คณะอนุกรรมการศึกษาหน่วยงานทางการศึกษา คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ในการส่งเสริมสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน            
ทางการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหารให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
8. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำมาตรการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 
  ๒. เพื่อจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร 
  ๓. เพื่อจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกลไกของ กศจ. 
  ๔. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา ในการส่งเสริมสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการจัดบริการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัด
มุกดาหาร               
  ๕. เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ
คณะกรรมการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร   
  6. เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำสู่การพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร 
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
  ๑. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำมาตรการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ บุคลากร จำนวน 
๕๐ คน ในการประชุมวางแผนวิเคราะห์ บรรณาธิการกิจ และจัดทำมาตรฐานการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร    
  ๒. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร    ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ บุคลากร 
จำนวน ๒๐ คน ในการประชุมวางแผนวิเคราะห์ บรรณาธิการกิจ และจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร  
  ๓. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกลไกของ กศจ. โดยคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จำนวน ๓๐ คน 
  4. การนิเทศ ติดตาม ติดตาม ประเมินผล เยี่ยมเยือนสถานศึกษาของ กศจ. มุกดาหาร จำนวน ๘ แห่ง   
  ๕. สรุปรายงานผลการดำเนินงานและนำสู่การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน สถานศึกษา
ในจังหวัดมุกดาหาร 
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     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  ๑. หน่วยงาน สถานศึกษา นำมาตรฐานการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  สู่การวิเคราะห์ จัดทำแผนปฏิบัติการ 
โครงการในระดับหน่วยงาน สถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
  ๒. หน่วยงาน สถานศึกษา นำหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร  การวิเคราะห์ จัดทำแผนปฏิบัติการ 
โครงการในระดับหน่วยงาน สถานศึกษา สู่การปฏิบัติ 
   ๓. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์          
และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำข้อเสนอแนะสู่การพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษา 
  ๔.  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา      
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้เยี่ยมเยือนสถานศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการในสถานศึกษา   
  ๕. ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานและนำสู ่การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน 
สถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้บริหาร  ศึกษานิเทศก์  บุคลากร  และสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม – กันยายน  2564 
12. สถานที่ดำเนินการ   สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดมุกดาหารและสถานศึกษาในจังหวัดมกุดาหาร 
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
 1.  ประชุมจดัทำมาตรฐานการศึกษาจังหวดั 
 2.  ประชุมจดัทำหลักสตูรท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร 
 3.  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผา่นกลไกของ กศจ. 
 4.  นิเทศ ติดตาม ติดตาม ประเมินผล เย่ียมเยือนสถานศึกษาของ กศจ. มุกดาหาร 
 5.  จดัทำเอกสารสรุปรายงานผล 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)    
 ดำเนินการครบทุกกิจกรรม 
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
ร้อยละของสถานศึกษา 
ในจังหวัดมุกดาหาร 
มีการจดัการเรียนการสอน 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

100 ร.ร.ในจังหวัด
มุกดาหารทุกแห่ง 

มีมาตรฐานการศึกษา 
เพื่อเป็นกรอบในการ
จัดการเรียนการสอน 

ในจังหวัด  

100 

เชิงคุณภาพ      
หน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาสามารถนำหลักสูตร 
สู่การปฏิบัติอย่างมีประสทิธิภาพ 

100 ร.ร.ในจังหวัด
มุกดาหารทุกแห่ง 

สามารถนำมาตรฐาน
การศกึษาสู่การปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม 
ชัดเจน 

100 
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๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

100,000 - - - - 100,000 
 
แหล่งงบประมาณ  จากแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการขับเคลื่อนการพฒันาการศกึษาที่ยั่งยืน  กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา       
งบรายจ่ายอื่น 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
 ไม่มี 
      18.2 แนวทางแก้ไข 
. ไม่มี 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 ไม่มี 
20. ประโยชน์ท่ีสาธารณชนได้รับ 
      1. นำมาตรการศึกษาจังหวัดมุกดาหารสู่การบริหารจัดการศึกษา 
      2. นำหลักสูตรท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารสู่การบริหารจัดการศึกษา 
      3. ได้ข้อมูลสารสนเทศ ข้อเสนอแนะ  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา 
21. ผู้รายงาน นายศรายุทธ  วังคะฮาต  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผล 
     โทรศัพท์........... 042-611871........................โทรสาร......042-611861............................... 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ .....14.......... เดือน .........ตุลาคม.........พ.ศ. ...........2564...................... 

-------------------------------------- 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  



 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

****************************** 

1. ชือ่หน่วยงาน    สำนกังานศึกษาธิการจังหวดัมุกดาหาร 

2. ชื่อโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2563-2565) 
                   ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

3. ห้วงเวลารายงาน    

      ◻ ไตรมาสที่ 1 :  เดือน  ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓   ◻ ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 6๔  -  มี.ค. 64    
    ◻ ไตรมาสที่ 3 :  เดือน  เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔    ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ   ◻ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
   (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับ
โครงการ) 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านที่  6  ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ข้อที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท   ประเด็นที่  12  การพัฒนาการเรียนรู ้  
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ    ด้านที่ 2 ดา้นการบรหิารแผ่นดิน  
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)   
 ยุทธศาสตร์ด้านที ่ 6 การบริหารจัดการภาครฐั  การป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบตามธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย  
4.6 แผนความมั่นคง   ด้านที่  1   การเสริมสรา้งความมั่นคงของมนุษย ์ 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก     นโยบายหลักข้อที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ   
 4.7.2 นโยบายเร่งดว่น โปรดระบุข้อ..................................-..................................................................... 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
    ◻ ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
    ◻ ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ การผลติและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรา้งขีดความสามารถ ในการ     
แข่งขันของประเทศ 
    ◻ ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทกุช่วงวัยและการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    ◻ ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
     ยทุธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
    ◻ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
    ◻ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

    ◻ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
    ◻ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาระบบบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 
         ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
        ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา                     ◻ ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
        ◻ ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ           ◻ ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
             ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    

                                                                ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           ◻ ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ◻ ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ 
                                                                                                   การอุดหนุน 
           ◻ ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ                    ◻ ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร 
                                ทางการศึกษาได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมาย 
          โรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยทุธศาสตร์ 
           ◻ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
           ◻ แผนงานยุทธศาสตร์การวจิัยและพัฒนานวัตกรรม 
           ◻ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวติ 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนษุย์ 
                     ◻ แผนงานยุทธศาสตร์สรา้งความเสมอภาคทางการศกึษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 

           ◻ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

           ◻ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

           ◻ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

           ◻ แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

                     ◻ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทจุรติและประพฤติมิชอบ 

                    ◻ แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
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5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔   (ถ้ามี) 

    (โปรดระบุนโยบายข้อ....................................-...............................................................................................) 

6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................................-................................................................................................) 

7. หลักการและเหตุผล  

  สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2562 มาตรา 7 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ            
พ.ศ. 2561 – 2580 (แผนระดับ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
กำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 11 (2) กาหนดอำนาจหน้าที่ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ  
  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ข้อ 11 (2) และเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร มีความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงาน ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชน
ในแต่ละพื้นที่ เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเกิดจากความร่วมมือจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา จึงได้จัดทาโครงการนี้
ขึ้น 

8. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัด 
ความต้องการตามบริบทของพื้นที่ และเพื่อทบทวนการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2563 - 
2565  
  2. เพื่อพิจารณาทบทวนกาหนดสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาศึกษาจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 
2563 – 2565 ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  
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  3. เพื่อทบทวนแผนงานโครงการเชิงบูรณาการตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  
พ.ศ. 2563 – 2565 เพื่อให้การำเนินงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์  
  4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้  
และมีระบบการทางานที่ชัดเจน มีการติดตามผลการดำเนินงาน และตรวจสอบได้  
  5. เพื่อให้เกิดแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา  
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในพื้นที่อย่างแท้จริง  
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 

     9.1 ตวัชีว้ัดเชิงปริมาณ  
  1. คณะทำงานจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดจากหน่วยงานทางการศึกษา  
ทุกหน่วย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการวางแผนของหน่วยงานทางการศึกษา จานวน 40 คน  
  2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  
(ฉบับทบทวน) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน  
     9.2 ตวัชีว้ัดเชิงคุณภาพ 

  1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในจังหวัด ที่ชัดเจนและเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
และใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานและติดตามประเมินผล  
  2. สถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร มีกรอบการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับ  
ความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง และมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
  3. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด มีกรอบการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องเป็น  
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาทกุหน่วยในจังหวัด 

11. ระยะเวลาดำเนินการ  
  - เดือนกรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  
จำนวน 1 วัน 
12. สถานที่ดำเนินการ 
  - ณ ห้องประชุมนาคราช สำนักงานศกึษาธกิารจังหวัดมุกดาหาร 

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  

 กิจกรรมที่  1  จดัประชมุคณะทำงานจดัทำและทบทวนแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดมกุดาหาร 
 กิจกรรมที่  2  ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการทบทวนแผนพัฒนาการศกึษาจังหวัดมกุดาหาร 
 กิจกรรมที่  3  จดัทำรูปเล่มเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  

 ดำเนินงานครบทุกกิจกรรมตามแผน 
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15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

เชิงปริมาณ  
    

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมุกดาหารมกีาร
ขับเคลื่อนแผนพัฒนา
การศกึษาสู่การปฏิบัต ิ

ร้อยละ 100 สถานศึกษาในจังหวัด
มุกดาหาร 

ร้อยละความสำเร็จของ
การขับเคลื่อนโครงการ
ตามแผนพัฒนา
การศกึษาจังหวดั 

100 

เชิงคุณภาพ  
    

ร้อยละหน่วยงาน            
ทางการศึกษาม ี            
กรอบทิศทาง                
ในการดำเนินงาน 

ร้อยละ  100 สถานศึกษาในจังหวัด
มุกดาหาร 

ร้อยละของหน่วยงานมี
การนำแผนพัฒนา
การศกึษาไปใช้เป็น
กรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัต ิ

100 

 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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17. งบประมาณ 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 1 
 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ไตรมาสที่ 4 

38,900 38,900 - 9,220 - 29,680 

แหล่งงบประมาณ  จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพคน ผลผลตินโยบายและแผน 
                         ดา้นการศึกษา  งบรายจา่ยอื่น  (ค่าใชจ้่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด) 
 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

  บุคลากรผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ  ของหนว่ยงานทางการศกึษา  ยงัขาดความรู้               
ความเข้าใจในเรื่องของการเขียนโครงการที่ด ี และมีประสิทธิภาพ  ให้สอดคล้องกับแผนสามระดบั  เพื่อขอรับ                 
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

      18.2 แนวทางแก้ไข 

  จัดประชุมชี้แจง  เพื่อสรา้งความรู้ ความเข้าใจ 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

  ควรมีการจดัประชุมให้ตอ่เน่ืองและเป็นประจำทกุปี 

20. ประโยชน์ท่ีสาธารณชนได้รับ 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ที่ครอบคลุมภารกิจการจัด
การศึกษา ที่ตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยเหนือ สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร 
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในจังหวัด อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
21. ผู้รายงาน นางสันทนา  บางทราย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     โทรศัพท์...........094-130-0692........................โทรสาร......042-611861............................... 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ .....14.......... เดือน .........ตุลาคม.........พ.ศ. ...........2564...................... 
 

-------------------------------------- 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 



 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดมุกดาหาร 
2. ช่ือโครงการ   ส่งเสรมิศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร     
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที ่1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที ่2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที ่3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคลอ้งกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน ที6่ด้านการปรับสมดุล และการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการภาครัฐ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้าน  การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท    (โปรดระบุด้าน..............................................................................................) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้าน  การบรหิารราชการแผ่นดิน) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร์ ที่6 การบริหารจักหารภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติชอบ และธรรมาภิบาล 

ในสังคมไทย) 
4.6 แผนความมั่นคง (โปรดระบุ การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ11 การปฏิรปูการบริหารจัดการภาครัฐ.) 
 4.7.2 นโยบายเร่งดว่น (โปรดระบุข้อ........................................................................................................) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที ่๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที ่๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวตักรรมเพื่อสรา้งขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชว่งวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทยีมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที ่5 การจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๑ พัฒนาการจดัการศกึษาเพื่อความมั่นคง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๓ พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนษุย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 

แบบฟอร์ม  
สำหรับ สป.(เดิม)  

และ กศน. สช. ก.ค.ศ. 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยทุธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวจิัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวติ 
   แผนงานยุทธศาสตรเ์พื่อสนับสนุนด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สรา้งความเสมอภาคทางการศกึษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทจุรติและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................................................................................................................................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................................................................................................................................) 
7. หลักการและเหตุผล  
    ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธ์ศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพื ่อใช้เป็น
เครื่องมือในการกำหนดทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สำนักงานศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการศึกษาระดับจั งหวัด ที่สนองต่อนโยบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารและกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารแบบ     
มีส่วนร่วมจากผู ้ที ่เกี ่ยวข้องทางการศึกษา เพื ่อสร้างรวบรวมและนำมาประมวลผล เพื ่อนำไปสู ่การปฏิบัติ              
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ บทบาทภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงาน และลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
 เพื่อให้การขับเคลื่อนคุณภาพการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของสำนักงานศึกษาธิการเพื่อสนองยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ข้ึน 
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8. วัตถุประสงค์ 
          1. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจรวมทั้งทราบแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติการ
ดำเนินงานของ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานศึกษาธกิาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ   

2. เพื่อให้ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนประสบการณ์และความคดิเห็นในการบริหารจัดการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม สร้างขวัญ กำลังใจ และความสามคัคีแก่บุคลากร  
 3. เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร   
                                    
9. ตัวชี้วัดของโครงการ 

9.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ  ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร รองศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม 
ทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดศึกษาธิการจังหวดัมุกดาหาร ทกุคน 

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวดัมุกดาหาร ได้มีโอกาสในการ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการบริหารจดัการ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมใน
การปฏิบัติงาน 

10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร รองศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม และบุคลากรใน
สังกัดศึกษาธิการจังหวดัมุกดาหาร ทกุคน 
 
11. ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 
12. สถานที่ดำเนินการ   ศึกษาดูงานที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ  
  จัดประชุมเพื่อศึกษาดูงานจังหวัดกาญจนบุรี 
 

14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 ดำเนินงานตามกจิกรรมเรียบร้อยแล้ว 
 

15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
ร้อยละของบุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาศึกษาธิการได้เข้ารับการ
พัฒนา และเพิ่มพูนความรู้              
ในการปฏิบัติงาน 

100 33 ร้อยละของจำนวน
บุคลากรเข้ารับการ

พัฒนาครบตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

100 

เชิงคุณภาพ      
ร้อยละของบุคลากรได้นำความรู้มา
พัฒนางานในหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

100 33 ร้อยละของคะแนน
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามคำ

100 



ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
รับรอง ผ่านเกณฑ์

ในระดับดีมาก 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  

 

 

 

 
 
 
 
 
17. งบประมาณ  
 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

45,000 - - 45,000 - - 
แหล่งงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                       โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศกึษาที่ยั่งยืน  กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศกึษา 
                       ในสว่นภูมิภาค   จำนวน  45,400 บาท 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 
  ไม่มี 
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      18.2 แนวทางแก้ไข 



  ไม่มี 
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 

 ไม่มี  
20. ประโยชน์ท่ีสาธารณชนได้รับ 
 1. เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น ซึ่งได้จากากรเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือ
ปฏิบัติจริง 
 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวดั และการตดิตามผลการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ อยูใ่นระดับที่ดีขึ้น 
 3. บุคลากรเกดิการเรียนรู้และต่อยอดแนวคดิในการปรับปรุงพัฒนางานของตนเอง 
 4. บุคลากรทางการศกึษาเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการและกลยุทธ์ของ กระทรวงศกึษาธิการได้อยา่งมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
 
21. ผู้รายงาน   นายวุฒิไกร แกระหัน   ตำแหน่ง  นักทรพัยากรบุคคลปฏิบัติการ   
     โทรศัพท์...0658065167..........โทรสาร................................E–mail : ....................................... 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  .....14.......... เดือน .........ตุลาคม.........พ.ศ. ...........2564...................... 

-------------------------------------- 

ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานฯ ไปที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


