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   1. สภาพทั่วไปของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
 
 

 
1.1 สถานที่ตั้ง 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  ปัจจุบันได้ขอใช้อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 17 ถนนวิวิธสุรการ  ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร           
จังหวัดมุกดาหาร    
 

1.2  ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดมุกดาหาร  
มีพื้นที่ทั้งหมด ๔,๔๐๗ ตร.กม. หรือ ๒,๗๑๒,๔๐๐ ไร่ อยู่ห่างกรุงเทพมหานคร  

๖๔๒ กิโลเมตร มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ ความยาวประมาณ ๗๒ กม. โดยตั้งอยู่ตรง
ข้ามเมืองของ สปป.ลาว ดังนี้  

อำเภอเมืองมุกดาหาร  ตรงข้ามเมืองไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต  
อำเภอหว้านใหญ่  ตรงข้ามเมืองไชยบุรี แขวงสะหวันนะเขต  
อำเภอดอนตาล  ตรงข้ามเมืองไชยภูทอง แขวงสะหวันนะเขต 

 

   
 
 

     จังหวัดมุกดาหาร 
     ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอนาแก อำเภอธาตพุนม  
       จังหวัดนครพนม  

และอําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร 
ทิศใต   ติดตอกับอําเภอเลิงนกทา จังหวดัยโสธร  

อําเภอชานุมาน จังหวัดอาํนาจเจริญ 
และอําเภอหนองพอกจังหวัดรอยเอ็ด 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับแขวงสะหวันนะเขตสาธารณรัฐ 
  ประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขง 
  เปนเสนกั้นพรมแดน 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับอําเภอเขาวงอําเภอกุฉินารายณ  
  จังหวัดกาฬสินธ ุ
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1.3  จุดผ่านแดน  
1.3.1  จุดผา่นแดนถาวร มีจำนวน ๒ จุด คือ  

1)  ท่าข้ามท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองมุกดาหารกับเมืองไกสอน พมวิหาน  
ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙  

2)  สะพานข้ามแม่น้้าโขงไทย – ลาว แห่งที่ ๒ มุกดาหาร-สะหวันนะเขต  
1.3.2  ด่านประเพณีมีตลาดในหมู่บ้านชายแดน ๘ แห่ง ได้แก่  

อำเภอหว้านใหญ่ มีจำนวน  7  แห่ง  คือ  ๑) บ้านสองคอน ๒) บ้านหว้านใหญ่  
๓) บ้านชะโนด  ๔) บ้านบางทรายน้อย อ.เมืองมุกดาหาร ๕) บ้านส้มป่อย ๖) บ้านบางทรายใหญ่  
๗) บ้านนาสีนวน  

อำเภอดอนตาล  มจีำนวน  1  แห่ง  ได้แก ่ บ้านดอนตาล 
1.4  ช่องทางธรรมชาต ิ(ท่าเรือหมู่บ้าน) ๒๔ แห่ง ได้แก่  

อำเภอหว้านใหญ่ จำนวน  ๕ แห่ง ๑)  ท่าแก่งกะเบา ๒)  ท่าบ้านสองคอน  
๓)  ท่าบ้านหว้านใหญ่   ๔)  บ้านพาลุกา  ๕)  ท่าบ้านดาวเรือง 

 อำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน  ๑๑ แห่ง  ๑)  ทา่บ้านบางทรายใหญ่  
๒)  ท่าบ้านสงเปือย  ๓)  ท่าบ้านนาโปใหญ่   ๔)  ท่านาโปน้อย ๕) ท่าศรมีงคล ๖) ท่าบ้านบุ่งอุทัย  
๗) ท่าบ้านส้มป่อย ๘) ทา่บ้านเหล่าล้อม-โนนศรี ๙) ท่าบ้านคอนสาย ๑๐) ท่าบ้านนาแล                              
๑๑) ท่าบ้านท่าไค ้ 

อำเภอดอนตาล จำนวน ๘ แห่ง ๑) บ้านหนองหล่ม ๒) ท่าบ้านโคก  
๓)  ท่าบ้านโพธิ์ไทร ๔)  ท่าบ้านนาโพธิ์ ๕) ท่าบ้านนาตาล ๖) ท่าบ้านเวินชัย ๗) ท่าวัดดอนตาล  
๘) ท่าบ้านนาห้วยกอก   

 

1.5 ลักษณะภูมิประเทศ 
 

  ทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่ราบสูง ทิศตะวันตกมีเทือกเขาภูพานมีลักษณะเป็น            
ป่าไม้ บางแห่งเป็นป่าทึบ ส่วนทิศตะวันออกเป็นที่ราบสลับป่าไม้ และมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณ รัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว มี ความยาวประมาณ  ๗๒  กิ โล เมตร                                 
มีพื้นที่ราบร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ จังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 
๙๕๓,๓๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๕ ของพื้นที่จังหวัด 
 

 1.6  ลักษณะภูมิอากาศ 
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม  

ถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีแหล่งกำเนิด จากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้ บริเวณมหาสมุทรอินเดีย 
มรสุมนี้จะนำมวลอากาศชื้นจากมหาสมุทร อินเดีย มาสู่ประเทศไทย ทำให้มีเมฆมากและฝนตกชุกทั่วไป มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากหมดอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้ว ประมาณกลางเดือนตุลาคมจะมี
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ มรสุมนี้มีแหล่งกกำเนิดจาก
บริเวณความกดอากาศสูง ในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและจีน จึงพัดพาเอามวลอากาศเย็นและแห้ง
เข้ามาทำให้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไป  
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1) ฤดูร้อน ระหวา่งกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  
2) ฤดูฝน ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  
3) ฤดูหนาว ระหวา่งกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ฤดรู้อน  

เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถงึกลางเดือนพฤษภาคม  
 

1.7  ข้อมูลด้านการศึกษา 
  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  กำหนดให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่
กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่
มอบหมาย และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  
 

2. อำนาจหน้าที่ 
  2.๑)  สำนักงานศึกษาธกิารจังหวดัมุกดาหาร  มอีำนาจหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยทุธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางานรวมทั้งปฏิบัติงานราชการ ที่เป็นไปตามอํานาจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดั และตามที ่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวดัมอบหมาย  

๒.2)  จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  
2.๓)  สั่งการ กํากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
  2.๔)  จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล   
เพื่อการศึกษา  

2.๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ 
พิเศษ  

2.๖)  ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.๗)  ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว  

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
2.8)  ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ 

ส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (๙) ส่งเสริมและประสานงานการ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา (๑๐) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาเอกชน (๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง 
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ  
ในจังหวัด 

2.๙)  ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา 
                   2.๑๐)  ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน  
                   2.๑๑)  ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
รวมทั้ง ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ  
ในจังหวัด 
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4. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 

4.1  ข้อมูลหน่วยงานทางการศึกษา  ในจังหวัดมุกดาหาร   
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ จัดโครงสร้างการ
บริหารราชการเป็น ๕  องค์กรหลัก คือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และในการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคนั้น จังหวัดมุกดาหาร          
มีหน่วยงานที่จัดการศึกษา ดังนี้ 
 

 ๑. หน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ประกอบด้วย 
      ๑.๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ได้ตั้งอยู่อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ 17  ถนนวิวิธสุรการ  ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัด
มุกดาหาร   มีบุคลากร จำนวน 35  คน  

      ๑.๒ สำนักงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
มุกดาหาร จำนวน ๗  ศูนย์ มีจำนวนนักเรียน/นักศึกษา 6,978 คน จำนวนครู 459 คน 

     ๑.๓ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีสถานศึกษา จำนวน 11  แห่ง  
จำนวนนักเรียน  1,014  คน  จำนวนครู  146  คน  
          1.4 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏร์ไทยบริเวณชายแดนจังหวัดมุกดาหาร  จำนวนนักเรียน 
คน  198    จำนวนครู   23   คน   

๒. หน่วยงานทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย 
 ๒.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

รับผิดชอบการศึกษาในเขตพื้นที่ ๗ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอ
ดอนตาล  อำเภอดงหลวง อำเภอคำชะอี อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอหนองสูง มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 
30,633  คน จำนวนครู 2,139  คน จำนวนโรงเรียน 246  แห่ง และโรงเรียนสาขา 1 แห่ง                        
 ๒.2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารมุกดาหาร 

มีสถานศึกษาจำนวน 30 แห่ง  นักเรียนจำนวน  14,427 คน ครูจำนวน 1,062 คน 
 ๒.3   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย 
   2.7.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร จำนวนสถานศึกษา  ๑  แห่ง  
นักเรียนจำนวน  161  คน  ครูจำนวน 20  คน 
   2.7.2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  จำนวน  ๑  แห่ง  นักเรียนจำนวน  
214  คน ครูจำนวน  17  คน 
 

3.  หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
มีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 12 แห่ง   

จำนวนนักเรียน  3,961  คน  จำนวนครู  324  คน  ประกอบด้วย 
1)  โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 
2)  โรงเรียนอนุบาลปัญญานันท์ 
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3)  โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 
4)  โรงเรียนอนุบาลสุพร 



 
 

5)  โรงเรียนท่านพระสารีบุตร 
6)  โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์ 
7)  โรงเรียนอนุบาลเมืองมุก 
8)  โรงเรียนอนุบาลคำชะอี 
9)  โรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย 
10)  โรงเรียนอนุบาลดอนตาล 
11)  โรงเรียนอนุบาลดงหลวง  
12)  โรงเรียนมุกดาหารมอนเทสซอรี่ 

 

4.  หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
  4.1  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 6  แห่ง  ประกอบด้วย  
   4.1.1  สถานศึกษาสังกัดรัฐบาล  จำนวน  4  แห่ง  จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 
3,263  คน  จำนวนครู  239  คน   ประกอบด้วย 

1) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 
2) วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย 
3) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล 
4) วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี 

4.1.2  สถานศึกษาสังกัดเอกชน  จำนวน  3 แห่ง  จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 
1,014  คน   

1)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง 
2)  วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร 
3)  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยมุกดาหาร 

 

5.  หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
  5.1.1  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  จำนวนนักเรียน/นักศึกษา  521  คน  ครูจำนวน                 
37  คน 
    

6.  หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่น 
  6.1.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน  181  แห่ง   จำนวนนักเรียน  5,815 คน 
  6.1.2  สถานศึกษา  อบต./เทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนจังหวดั  จำนวน  5  แห่ง 
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา  2,204  คน    ประกอบด้วย 

1)  โรงเรียนทีโอเอวิทยา  (เทศบาล  1  วัดคำสายทอง) 
2)  โรงเรียนเทศบาล 2 วดันิรมิต 
3)  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลคำชะอี 
4)  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น 
5)  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนิคมคำสร้อย 
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7.  หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 2 แห่ง  นักเรียนจำนวน  214  คน  
จำนวนครู  22 คน  ประกอบด้วย 
  7.1  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  เฉลิมฉลอง
ครบรอบ  100  ปี  วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี      
 7.2  ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมีจังหวัดมุกดาหาร 
  

8.  สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร  จำนวน  1  แห่ง ได้แก่  โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา 
จำนวนนักเรียนนักศึกษา 120  คน จำนวนครู  8  คน   
 
4.2 ข้อมูลบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
 

กลุ่ม ข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 

ศึกษาธิการจังหวัด - 1 - - - - 1 
รองศึกษาธิการจังหวดั 1 - - - 1 - 1 
กลุ่มอำนวยการ - 1 1 4 1 5 6 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 1 1 1 3 2 5 
กลุ่มนโยบายและแผน 1 1 - 1 1 2 3 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 1 2 - - 1 2 3 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2 1 - - 2 1 3 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 2 2 - - 2 2 4 
กลุ่มลูกเสือ - 1 - - - 1 1 
คุรุสภา - 2 - - - 2 2 
ลูกเสือชาวบ้าน 1 - - - 1 - 1 
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  การบริหารด้านงบประมาณ    
   

   
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  มีการวางแผนการใช้จา่ยงบประมาณอย่างเป็น 

ระบบ  สอดคล้องกับนโยบาย  ปัญหาและความต้องการของสำนักงานศกึษาธิการจังหวดัมุกดาหาร 
  

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ไตรมาสที่  1 – 2 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 
งบดำเนินงาน 3,087,366 1,967,611.12 1,119,754.88 
งบรายจ่ายอื่น 971,430.40 303,198.40 668,232 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,058,796.40 2,270,809.52 1,787,968.88 

 
 
       

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
ไตรมาสที่  1 – 2 

(ณ  วันที่  23  เมษายน  2564) 
 

ตารางที่ 2 
 

รายการ ค่าเป้าหมาย ผลการเบิกจ่าย 
-ภาพรวม ร้อยละ  100 ร้อยละ  55.94 
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  ผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาด้านคุณภาพการศึกษา 
  

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   3  ปี  ย้อนหลัง 

 
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

กลุ่มสาระวิชา 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ภาษาไทย 52.71 44.32 43.42 

คณิตศาสตร ์ 35.49 34.94 29.50 

วิทยาศาสตร ์ 38.76 37.07 38.73 

ภาษาอังกฤษ 34.30 31.63 38.06 

เฉลี่ย 40.32 36.99 37.43 
    

    
    
    
    

คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

กลุ่มสาระวิชา 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ภาษาไทย 53.18 47.03 54.02 

คณิตศาสตร ์ 29.73 25.84 25.65 

วิทยาศาสตร ์ 36.60 36.44 30.10 

ภาษาอังกฤษ 28.58 28.81 32.88 

เฉลี่ย 37.02 34.53 35.66 
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คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระวิชา 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 2563 

ภาษาไทย 45.27 47.89 42.63 

คณิตศาสตร ์ 28.23 22.75 26.17 

วิทยาศาสตร ์ 29.98 28.41 32.60 

ภาษาอังกฤษ 28.63 25.79 28.17 

สังคมศึกษา 34.64 32.94 35.39 

เฉลี่ย 33.35 31.56 32.99 
    

    
    

คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน ระดับ  ปวช. 

ระดับ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา  

2562 
ปีการศึกษา 

2563 

ระดับประเทศ 41.6 37.93 38.73 

ระดับภูมิภาค 39.86 36.52 35.64 

ระดับ ศธภ.11 38.87 35.72 35.98 

ระดับจังหวัด 39.51 35.96 33.6 

เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรกัไทย มุกดาหาร 35.99 32.58  
เทคโนโลยีพณิชยการดงหลวง 36.29 30.47 31.52 

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 39.93 37.06 33.54 

วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย 39.73 35.28 33.69 

วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร 41.34 37.73 45.83 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจดัการ 
ดอนตาล 36.23 34.94  
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คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนระดับ ปวส. 

ระดับ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

 2563 

ระดับประเทศ 37.11 37.35  อยู่ระหว่าง  

ระดับภูมิภาค 35.85 36.39  รอการประมวลผล 

ระดับ ศธภ.11 35.64 36.44  การทดสอบ 

ระดับจังหวัด 34.78 35.12   

เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรกัไทย มุกดาหาร 32.36 36.73   

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 34.66 35.19   

วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย 33.5 33.54   

วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร 37.01 36.53   
วิทยาลัยเทคโนโลยี                             
และการจัดการดอนตาล 32.64 28.13   

เทคโนโลยีพณิชยการดงหลวง 30.45 27.25   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร         หน้า 11



 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 

ระดับชั้น กลุ่มสาระ 
  ภาคเรียน      
1/2563  

ภาคเรียน
2/2563  

ปีการศึกษา 
2563  

ชั้นประถมศึกษา 401 สาระทักษะการเรยีนรู้ 35.83  31.07  33.46  
ชั้นประถมศึกษา 402 สาระความรูพ้ื้นฐาน 39.71  30.08  34.90  
ชั้นประถมศึกษา 403 สาระการประกอบอาชีพ 34.06  31.73  32.90  
ชั้นประถมศึกษา 404 สาระทักษะการดำเนินชีวิต 49.92  32.00  40.96  
ชั้นประถมศึกษา 405 สาระการพัฒนาสังคม 45.61  50.93  48.27  
ชั้นประถมศึกษา (N1)  เฉลี่ย  41.03  35.16  38.10  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 411 สาระทักษะการเรยีนรู้ 33.67  34.56  34.12  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 412 สาระความรูพ้ื้นฐาน 29.16  31.26  30.21  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 413 สาระการประกอบอาชีพ 34.24  35.54  34.39  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 414 สาระทักษะการดำเนินชีวิต 41.10  38.48  39.79  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 415 สาระการพัฒนาสังคม 36.71  33.93  35.32  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (N2)  เฉลี่ย  34.98  34.55  34.77  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 421 สาระทักษะการเรยีนรู้ 32.60  26.79  29.70  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 422 สาระความรูพ้ื้นฐาน 24.53  29.95  27.24  
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ระดับชั้น กลุ่มสาระ 
ภาคเรียน 
1/2562 

ภาคเรียน 
2/2562 

ปีการศึกษา 
2562 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 423 สาระการประกอบอาชีพ 36.16 35.77 35.97 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 424 สาระทักษะการดำเนินชีวิต 35.66 27.48 31.57 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 425 สาระการพัฒนาสังคม 37.00 26.62 31.81 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (N3)  เฉลี่ย 33.19 29.32 31.26 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 
 
 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  โดยคณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
การศึกษาจังหวัดมุกดาหาร  คณะอนุยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้นำผลการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นข้อมูลใน
การกำหนดแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจ/ภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติการ   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 
  พลเมืองมุกดาหารทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตลอดชวีิต ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานสู่สากล 
 
 

พันธกิจ(Mission) 
 

  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงการบริการการศึกษาอย่างทัว่ถึง เท่าเทียม และ
ต่อเน่ืองตลอดชีวติ  
  2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเน่ืองและเท่า
เทียมกัน  
  3. เสริมสรา้งให้ผู้เรียนทกุคนมีจิตสาธารณะ ต่อสงัคม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์   
  4. ประสานและพัฒนาภาคีเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล  
  5. พัฒนาศกัยภาพกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล  
  6. บูรณาการเครือข่ายทกุภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีิต 
  7. พัฒนาขีดความสามารถกำลังคนในวิชาชีพ ดา้นการวจิัย สร้างสรรค์นวตักรรม  
  8. เสริมสรา้งสังคม คุณธรรม จริยธรรม และอยูร่่วมกันอย่างมคีวามสุข  

  9. บรูณาการระบบบริหารจดัการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
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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   =  มีความซื่อสัตย ์
  A  =  Achievement  =  มีความสำเร็จ 
  N  =  Notability   =  มีความโดดเด่น 
 
เป้าประสงค์รวม  (Goals) 
 
  1. ทุกคนเข้าถึงการบริการการศึกษาอย่างทัว่ถึง เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวติ 
  2. สถานศึกษาทกุแห่งได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเน่ืองและเท่าเทียมกัน 
  3. ผู้เรียนทุกคนมีจติสาธารณะ ต่อสังคม และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รกัในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  4. ภาคีเครือข่ายสถานศกึษา มีส่วนร่วมในการปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล 
  5. กำลังคนได้รับการพฒันาศักยภาพให้สอดคลอ้งกับความต้องการของตลาดแรงงานสู่ระดับ
สากล 
  6. เครือข่ายทุกภาคส่วนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
  7. กำลังคนมีความสามารถในการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม และพัฒนาขีดความสามารถใน
วิชาชพีรองรับตลาดแรงงานสู่สากล 
  8. สังคมมีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  9. ทุกสถานศึกษาบริหารจัดการศกึษาเชิงบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม  (Goals) 

 
  1. คนทุกชว่งวัยในจังหวดัมุกดาหาร เข้าถึงการบริการการศึกษาอย่างทัว่ถึง เท่าเทียม และ
ต่อเน่ืองตลอดชีวติ ภายในปี 2565 
  2. สถานศึกษาทกุแห่งในจังหวัดมุกดาหารพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ ของต้นสังกดั
อย่างต่อเน่ืองทุกปี 
  3. ร้อยละของผู้เรียนทุกช่วงวัยในจังหวดัมุกดาหาร เข้ารว่มกิจกรรมจิตสาธารณะ  
  4. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร จดักิจกรรมส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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  5. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร มีส่วนร่วมในการปรับปรงุและพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสู่สากล 
  6. ร้อยละของผู้สำเรจ็การศึกษา มีการประกอบอาชีพ หรือมีงานทำ มรีายได้เลี้ยงชีพตนเอง
และครอบครัว 
  7. ร้อยละของเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  8. จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม  จำนวนโครงงานที่เป็นนวัตกรรม 
  9. ร้อยละการมีสว่นร่วมของสถานศึกษาในจังหวดัมุกดาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณภาพชวีิต 
  10. ร้อยละของสถานศกึษาในจังหวัดมกุดาหารบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 
 
 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 
  กลยุทธ์ที ่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรา้งความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  กลยุทธ์ที ่ 2  ยกระดับคณุภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ 
และพื้นที่ชายแดน 
  กลยุทธ์ที ่ 3  พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจดัระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ 

กลยุทธ์ที ่4 เสริมสร้างให้ผู้เรียนทุกคนมีจิตสาธารณะ ต่อสังคม และดำรงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

      ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 กลยุทธ์  1  พัฒนาศักยภาพกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสู่ 
สากล 

 กลยุทธ์ที ่ 2  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ 
เฉพาะด้าน 

 กลยุทธ์ที ่ 3  พัฒนาขีดความสามารถกำลังคนในวิชาชพี ดา้นการวิจัย สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม  
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     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที ่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับคนทุกช่วงวัย 
 กลยุทธ์ที ่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง  ๆ   

ให้มีคุณภาพ  มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้โดยไม่จำกัด 
  กลยุทธ์ที ่ 3  พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม  การวดัและประเมินผลการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที ่ 4  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

กลยุทธ์ที ่ 5 บูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที ่ 1  ส่งเสริม สนับสนุน ความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี 

คุณภาพอยา่งทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 กลยุทธ์ที ่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศกึษาสำหรับผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที ่ 3  พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศกึษาทีม่ีมาตรฐาน  เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

กลยุทธ์ที ่ 4  ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง 
และเท่าเทียมกัน  

 
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที ่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมจติสำนึกสิ่งแวดล้อม  มคีณุธรรม   

จริยธรรม  และการอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข 
 กลยุทธ์ที ่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และสื่อ 

การเรียนรูต้่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการสรา้งเสริมคณุภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที ่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที ่ 2  พัฒนา บูรณาการ การมีสว่นร่วมของภาคีเครือข่ายสถานศกึษา ในการจัด 

การศกึษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
 กลยุทธ์ที ่ 3  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา  คร ู และบุคลากร 

ทางการศึกษา 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

  กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาการจดัการศึกษาเพื่อท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร 

  กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่ออนุรักษว์ัฒนธรรมท้องถิ่น 

  กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

  กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมสนบัสนุนการระดมทรัพยากรในการจดัการศึกษา 
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ส่วนที่  3 
ผลการดำเนินงาน 

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

หลักสูตร  ได้ขับเคลื่อนนโยบายส่วนกลาง  กลุ่มจงัหวัด/จังหวัดและแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาจงัหวัด
มุกดาหาร  สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  บูรณาการโครงการจากทรพัยากรที่มีอยูอ่ย่างจำกัด  โดยเกิด
จากการมีสว่นร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดา้นการศึกษา  ส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิต์ามทิศทางของ
องค์กรที่กำหนดไว ้ในช่วงไตรมาสที่  1 – 2 (ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564 – 31  มีนาคม  2564) 
ดังนี้ 
 

กิจกรรมทีด่ำเนินการ 
 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจดัทำรูปแบบ และการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ือง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพืน้ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

วิธีการดำเนินงาน 
1. ประชุมปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเชื่อมโยง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระดับจังหวัด สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่
ผ่านการอบรมปฏิบัติการ  Platform  “kidbright” ปีงบประมาณ 2563  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้น  (Short  Course)  โดยใช้  Platform  “KidBright”  จำนวน  80  คน   

2.  สถาบันการศึกษาที่ผ่านการอบรมปฏิบัติการ ร่วมมือ จับคู่กัน  (Matching)  สร้างหลักสูตร 
ระยะสั้น  (Short  Couse)  โดยใช้  Platform  “KidBright”  ได้อย่างน้อย  1  หลักสูตร 
 

ผลการดำเนินการ 
     เชิงปริมาณ 

1.   สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ผ่านการอบรมปฏิบัติการ  Platform  “kidbright”  
ปีงบประมาณ 2563  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น  (Short  Course)  โดยใช้  Platform  
“KidBright”  จำนวน  80  คน   

2.  สถาบันการศึกษาที่ผ่านการอบรมปฏิบัติการ ร่วมมือ จับคู่กัน  (Matching)  สร้างหลักสูตร 
ระยะสั้น  (Short  Couse)  โดยใช้  Platform  “KidBright”  ได้อย่างน้อย  1  หลักสูตร 
 

     เชิงคุณภาพ        

1.  สำนักงานศกึษาธกิารจังหวัดมุกดาหาร มีแผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาหลักสูตร 
จัดทำแผนการสอน/สื่อการเรียนการสอน/การจดัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนระดับจังหวัด 

2.  การนิเทศติดตามระดับโรงเรียน  มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร/คัดเลือกหลักสูตร/ 
โรงเรียน/ครูผู้สอน/วิธกีารปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมดีเด่น  นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับจังหวัด/ระดับภาค 
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ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      ปัญหา อุปสรรค 
             ดา้นการดำเนินงานเน่ืองจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเป็นจำนวนมาก อาจทำให้
เกิดอุปสรรคในการเรื่องการสื่อสารและความไม่เข้าใจตรงกัน 

     แนวทางแก้ไข 
             การแต่งตั้งคณะทำงานฯ และประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ 

งบประมาณ 

  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

30,200 30,200 ๐ 30,200 ๐ ๐ 
 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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โครงการ ยวุกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  
            (๙๙ ปี ยุวกาชาดไทย)  
ระยะเวลาดำเนินการ    ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔.  
สถานะโครงการ       สิ้นสุดโครงการ 
ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

- ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
- แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
- แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

          ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

-  ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ การพฒันาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

-  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
      -  แผนงานยุทธศาสตร์ 
           -  แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากร
มนุษย์      
 

4. หลักการและเหตุผล 
           ยุวกาชาดเกิดขึ้นจากมติที่ประชุมสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ 
เมื่อ ค.ศ.1919 (พ.ศ. 2462) โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะว่า “สภากาชาดทุกชาติควรจัดตั้งกาชาด
สำหรับเด็กเพื่อฝึกอบรมเยาวชนให้รู้จักการกินดี อยู่ดี รักษาสุขภาพอนามัย มีเมตตาสงสารเพื่อนมนุษย์
ด้วยกัน ไม่ว่าชาติ ศาสนาใดๆ มีศรัทธา เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยจัดกิจกรรมและ
ดำเนินการให้สอดคล้องกับระบบการศึกษา  ซึ่ งสภากาชาดไทยได้ฝากกิจการยุวกาชาดไว้กับ
กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นกิจการอันเกี่ยวเน่ืองกับการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการได้ดูแล
กิจการลูกเสืออยู่แล้ว ปัจจุบันกิจการยุวกาชาดอยู่ในความดูแลของ 2 หน่วยงาน คือ สภากาชาดไทย โดย
สำนักงานยุวกาชาดรับผิดชอบเยาวชนชาย-หญิง อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่เรียกว่าอาสายุวกาชาด และ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน รับผิดชอบเยาวชน ชาย-หญิง 
อ ายุ ระห ว่ า ง  7 - 1 8  ปี  ที่ เรี ย ก ว่ าสม าชิ ก ยุ วก าช าด  โดยทั้ ง  2  หน่ วย งาน มี ก ารป ระสาน                        
การดำเนินงานร่วมกัน 
           กิจการยุวกาชาดเป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนอายุระหวา่ง 7-25 ปี ซ่ึงได้รับการสถาปนาขึ้น                  
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 โดยสมเดจ็เจ้าฟา้กรมพระนครสวรรคว์รพินิต อุปนายกสภากาชาดสยาม 
ในขณะน้ัน กิจการยวุกาชาดได้เจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหม่หลายด้าน 
เช่น หลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกจิกรรม ข้อบังคับต่าง ๆ และในวนัที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔           
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย เพื่อเป็นการระลกึถึงบุคคลซึ่งก่อตั้งกิจการยวุกาชาดขึ้นใน
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ประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด ได้รว่มทำกจิกรรมบำเพ็ญประโยชน์
แก่ส่วนรวม สำนักงานศกึษาธิการจังหวดัมุกดาหาร จึงได้จดัโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เน่ืองใน        
วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  (๙๙ ปี ยุวกาชาดไทย) ขึ้น 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย 

2. เพื่อให้สมาชกิยุวกาชาดได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ได้ทำความสะอาดสถานที่ส่วนรวม  
ในชุมชน       รู้คุณคา่ของการแบ่งปันและการชว่ยเหลือผู้อื่น    
          3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจการยวุกาชาดมากยิ่งข้ึน 
 

ตัวชี้วัดของโครงการ 
         ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
             ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชกิยุวกาชาด และเจ้าหน้าที ่ จำนวน 205 คน 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
               ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐  ไดร้่วมระลกึถึงบุคคลสำคัญที่เป็นผู้ก่อตั้งกิจการยวุกาชาดขึ้น                  
ในประเทศไทย ได้รว่มทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ได้ทำความสะอาดสถานที่ส่วนรวม ในชุมชน รู้คุณคา่
ของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจการยวุกาชาด
มากยิ่งข้ึน 
 

กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
            ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชกิยุวกาชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษามกุดาหาร  
จำนวน 205 คน 
               ผู้รับผิดชอบหน่วยงานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมจำนวน  35  คน 
 

ระยะเวลาดำเนินการ วนัที่ ๑7  มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

สถานที่ดำเนินการ 
  พื้นที่ไหล่ทางหลวงหมายเลข 12 พื้นที่โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม อ.เมืองมุกดาหาร                  
จังหวัดมุกดาหาร 

 

กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการฯ เชิญวิทยากร 

มอบหมายภารกิจ กำหนดจำนวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม จัดทำหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องและขอใช้สถานที่ 
    2.  ประสานสถานทีจ่ัดเตรียมป้ายโครงการฯ เวที วัสดุ อุปกรณ์ พิธีกร กำหนดการ คำกล่าว 

              3.  พิธีเปิดโดยรองนายกยวุกาชาดจงัหวัดมุกดาหาร (รองผู้วา่ราชการจังหวัดมกุดาหาร) 
ประธาน 

    4.  กลา่วรายงานโดยนายกเหล่ากาชาดจังหวดัมุกดาหาร 
    5.  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยวุกาชาด กล่าวทบทวนคำปฏญิาณ 

ต่อรองนายกยุวกาชาดจงัหวัดมุกดาหาร (รองผู้วา่ราชการจังหวัดมกุดาหาร 
              6.  รองนายกยุวกาชาดจังหวัดมุกดาหาร (ผู้วา่ราชการจังหวดัมุกดาหาร) มอบเกียรติบตัร  
ผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาดดีเด่น จำนวน ๓ คน สมาชิกยุวกาชาดดีเด่น จำนวน ๓ คน 
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    7.  วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ  
                  - บุคคลสำคัญ ผู้ก่อตั้งกจิการยวุกาชาดไทย 

- คุณคา่และความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด ระเบียบ วินัย  
  เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม 
- บทบาทหน้าที่ของสมาชิกยุวกาชาดไทย 
- กิจกรรมนักปฐมพยาบาล 
- การทบทวนคำปฏิญาตนและความหมายของยุวกาชาด 
- กิจกรรมนักบำเพ็ญประโยชน ์
- สรุปการเรียนรู้/ประเมนิผลโครงการ 

                8.  วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมสรปุการเรียนรู้รว่มกัน 
 
ผลการดำเนินงานของกจิกรรม    
                ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐  ได้ร่วมระลึกถึงบุคคลสำคญัที่เป็นผู้ก่อตั้งกิจการยวุกาชาดขึ้น                  
ในประเทศไทย ได้รว่มทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำความสะอาดสถานที่ส่วนรวม ในชุมชน 
รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการชว่ยเหลือผู้อื่น ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจการ           
ยุวกาชาดมากยิ่งข้ึน 
 
ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 
สมาชิกยุวกาชาด สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร 
และผู้รับผิดชอบหน่วยงาน
และสำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

205 บรรยายให้ความรูบุ้คคลสำคัญที่
เป็นผู้ก่อตั้งกิจการยวุกาชาด 

๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ      
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 
๑๐๐  ได้กล่าวคำปฏิญาณ
ตนเพื่อร่วมระลึกถึงบุคคล
สำคัญที่เป็นผู้ก่อตั้งกิจการยุว
กาชาดขึ้นในประเทศไทย  

ร้อยละ 
๑๐๐ 

205 ผู้เข้าร่วมโครงการได้กล่าวคำ
ปฏิญาณตนเพื่อร่วมระลกึถึง
บุคคลสำคัญที่เป็นผู้ก่อตั้ง
กิจการยุวกาชาดขึ้นใน
ประเทศไทย ได้รว่มทำ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่
เกี่ยวข้อง รู้คุณค่าของการ
แบ่งปันและการช่วยเหลือ

๑๐๐ 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
ผู้อื่น ผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
ส่งเสริมกิจการยุวกาชาดมาก
ยิ่งข้ึน 

 

 
 

งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๐ 
 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      1. ปัญหา อุปสรรค  ไม่มี 
      2. แนวทางแก้ไข     ไม่มี 
 

แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
      ๑. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ผู้สนใจทางกลุ่มไลน์ยุวกาชาดจังหวัดสกลนครและเว็บไซต์ 
      ๒. ประชาสัมพันธ์สูตรการทำเจลล้างมือทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  

ประโยชน์ท่ีสาธารณชนได้รับ 
      1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นใน
ประเทศไทย 
      2.  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็น
สมาชิก  ยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ รู้รัก สามัคคี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 



 
 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร            หน้า 25 
 

     3.   ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนสง่เสริมกิจการยุวกาชาดมากยิ่งข้ึน 
 
โครงการ นิเทศการจดักจิกรรมยวุกาชาดในสถานศึกษา  ประจำปี 2564 
ระยะเวลาการรายงาน     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 64  
สถานะโครงการ    สิ้นสดุโครงการ 
ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   

- ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
- แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
- แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

            - ยุทธศาสตร์ที ่๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
-  ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  

ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
-   ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชว่งวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

-  ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

                          ทรพัยากรมนุษย์             
หลักการและเหตุผล 

เจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ได้กำหนดเป้าหมายและทิศ
ทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็ม
ตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อน
ภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

ยุวกาชาดไทย คือบรรดาเยาวชนที่ ดำเนินกิจกรรมในการอุทิศตนและบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 8-25 ปี ทั้งชายและหญิง และเพื่อ
พัฒนาสมาชิกยุวกาชาด ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมเพื่อพลโลก ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดจึงเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ บำเพ็ญตนให้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดี
ต่อบุคคลทั่วไป 
   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้
เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจและ               
มีทักษะ ตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาด จึงได้จัดทำโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด               
ในสถานศึกษา ประจำปี 2564 ขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจการจดักิจกรรม

ยุวกาชาดในสถานศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นไปตาม
อุดมการณ์ของกาชาด 

2.  เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนากจิกรรม
ยุวกาชาดในสถานศึกษา 

3.  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และเกิดกลุม่ เครือข่าย
ความรว่มมือในการส่งเสริมพัฒนากจิกรรมยุวกาชาด 
 

ตัวชี้วัดของโครงการ 
           ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

- สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาด จำนวน 29 แห่ง 
        - ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยวุกาชาดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน  50 คน 

            ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ 
                    ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ของผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด    
ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ตระหนักและเห็น
ความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของกาชาด ตลอดจนได้
ประชาสัมพันธ์กิจการยุวกาชาดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น 
 

กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
           1.  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยวุกาชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร  จำนวน 50 คน 
                2.  ผูร้ับผิดชอบหน่วยงานและสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา รวมจำนวน  15  คน 
 

ระยะเวลาดำเนินการ วนัที่ ๑6  มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม อ.เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

 

กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
1.  ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการฯ เชิญวิทยากร 

มอบหมายภารกิจ กำหนดจำนวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม จัดทำหนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้องและขอใช้สถานที่ 
              2.   ประสานสถานที่จัดเตรียมป้ายโครงการฯ เวที วัสด ุอุปกรณ์ พิธีกร กำหนดการ คำกล่าว 
              3.   พธิีเปิดโดยศึกษาธิการจังหวดัมุกดาหาร ประธาน กลา่วรายงานโดยผู้ทรงคุณวุฒดิา้น         
ยุวกาชาด 
 
              4.  ดำเนินการจดักิจกรรมนิเทศ ให้ความรู ้ความเข้าใจการจดักิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 
ตระหนักและเห็นความสำคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวฒุิด้าน             
ยุวกาชาด 
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                5.  รวบรวมแบบบันทึกการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศกึษา 
                6.  วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมสรปุการเรียนรู้รว่มกัน 
 

ผลการดำเนินงานของกจิกรรม  
                ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐  ของครูผู้สอนยุวกาชาดในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 
ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคญัในกระบวนการของกิจกรรม              
ยุวกาชาดให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของกาชาด ตลอดจนได้ประชาสัมพันธก์จิการยวุกาชาดให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายยิ่งขึ้น 
 
ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด    

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
- สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุว
กาชาด 
- ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและ
สมาชิกยุวกาชาดที่เข้ารว่ม
โครงการ  
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

50 - สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุว
กาชาด จำนวน 29 แห่ง 
- ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและ
สมาชิกยุวกาชาดที่เข้ารว่ม
โครงการ จำนวน  50 คน 
 

๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ      
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 
๑๐๐  ของ ผู้บังคับบัญชา 
ยุวกาชาด สมาชกิยุวกาชาด 
สังกัด สพป. สพม.และ
ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน  

ร้อยละ 
๑๐๐ 

50 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เกี่ยวกับการจดักิจกรรม                
ยุวกาชาดในสถานศึกษา 

๑๐๐ 
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งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ ๐ 1๐,๐๐๐ ๐ ๐ 
 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหาที่พบจากการดำเนินงานโครงการฯ ดังนี้ 
1.  ปัญหา อุปสรรค   :  

การจัดการเรียนการสอนยุวกาชาดในสถานศึกษาส่วนใหญ่ในจังหวัดมุกดาหารไม่เด่นชัด เน่ืองจากครูผู้สอน
ยังไม่ได้รับการอบรมการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ไม่มีความรู้ด้านหลักสูตรการสอนที่ถูกต้อง 
ครูผู้สอนบางส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการเปิด-ปิดกอง 

2.  แนวทางแก้ไข    :  
เห็นควรให้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนยุวกาชาดอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริม            
ให้ครูผู้สอนความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ สร้างความตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดต่อไป 
 

แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ผู้สนใจทางกลุ่มไลน์ยุวกาชาดจังหวัดมุกดาหารและเว็บไซต์ 

ประโยชน์ท่ีสาธารณชนได้รับ 
 1.  ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดร้อยละ ๑๐๐ ที่เข้าร่วมโครงการฯ มคีวามรูค้วามเข้าใจ              
ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ตระหนักและเห็นความสำคญัในกระบวนการของกิจกรรม                
ยุวกาชาดให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของกาชาด 
    2.  ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดร้อยละ ๑๐๐ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนากิจกรรม
ยุวกาชาดในสถานศึกษา 
    3.  ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดมีขวัญ กำลงัใจและเกิดกลุ่ม เครือข่ายความรว่มมือในการ
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยวุกาชาด 
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โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 

หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ จำนวน 9 แห่ง รวมจำนวนทั้งสิน้ 768 คน รายละเอียด ดังนี ้

 1. สถานที่ ณ โรงเรียนคำอาฮวนศรีสรุาษฎร์ จำนวน   4  แห่ง      จำนวน  200 คน 
                 - ลกูเสือสามัญ โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์   จำนวน 11๐ คน                                                        
                 - สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอำเภอเมืองมุกดาหาร  

จำนวน 5๐ คน 
                 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จำนวน 20 คน 
                 - บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร     จำนวน  2๐ คน 
 2. จัด ณ สถานศกึษาทีต่ั้งของโรงเรียน     จำนวน 5 แห่ง            จำนวน  568 คน 
             - นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเมืองมุกวทิยาคม   จำนวน 20 คน 
                 - สมาชิกยวุกาดโรงเรียนเมืองมุกวทิยาคม          จำนวน 5๐ คน 
                 - ลกูเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน   จำนวน 5๐ คน 
                 - ลกูเสือวสิามัญวิทยาลัยการอาชพีนวมินทราชินีมุกดาหาร   จำนวน  349 คน 
        - สำนกังานอาชวีศกึษาจังหวัดมกุดาหาร   จำนวน 20 คน 
        - โรงเรียนดงยาง 1 สังกัด สพป.มุกดาหาร   จำนวน 79 คน 
  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
      2.  เพื่อปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการ
ช่วยเหลือผู้อื่น    
          3.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

รายละเอียดการดำเนินการจัดกิจกรรม 

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม  2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎรว์ิทยา 
อำเภอเมืองมุกดาหาร จงัหวัดมุกดาหาร 

เวลา 08.00 น.    - จติอาสาพระราชทาน และทุกภาคส่วน พรอ้มกัน ณ บริเวณพิธี  
                          เพือ่รับฟังการชี้แจงและซักซ้อมการปฏิบัติภารกจิ 
เวลา 09.00 น.    - นายบุญชว่ย น้อยสนัเทียะ  รองผู้วา่ราชการจังหวัดมุกดาหาร / รองผอ.จอส. 

                                    พระราชทาน จังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี  
      - ประธานในพธิี เข้าประจำจดุเบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
          พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช  
                                    บรมนาถบพิตร  

   - ผู้ควบคุมแถวสั่ง “ถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ 
                      พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
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                                        บรมนาถบพิตรตรงหน้า วันทยหัตถ์” 
         - จากนั้นประธานในพิธี เข้าประจำจุดเบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์   
             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
                                      พระบรมราชินี   
            - ผู้ควบคุมแถวสั่ง “ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ ์พระบาทสมเด็จ 
                            พระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชิน ี  
                                       ตรงหน้า วันทยหัตถ์ ” 
            - ประธานในพธิีเปิดกรวยเครื่องราชสกัการะ แล้ววันทยหัตถ์ 
              - ผู้ควบคุมแถวสั่ง “มือลง” 
              - ประธานในพธิี ประจำแท่นพิธ ี(หันหน้าเข้าสู่พระบรมฉายาลกัษณ์ฯ) 
              - ประธานในพธิี กลา่วสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรม- 
                                      ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
                      - ประธานในพิธีกล่าวจบ ผู้ควบคุมแถวสั่ง “ถวายความเคารพ ตรงหน้า   
                                      วันทยหตัถ์” 
            - ผู้ควบคุมแถวสั่ง “มือลง” 
        - ประธานในพธิี ประจำแท่นพิธ ี (หันหน้าเข้าสู่กำลังพลจิตอาสา - 
                                       พระราชทาน) 
                       - ผู้ควบคุมแถวสั่ง “ทำความเคารพรองผูว้่าราชการจังหวดัมุกดาหาร  
                                      ประธานในพิธ ีตรงหน้า วันทยหัตถ์ / มือลง” 
          - ประธานในพธิีกล่าวเปิดกิจกรรมฯ     
             - ประธานในพธิีกล่าวจบ ผู้ควบคุมแถวสั่ง “ตรงหน้า วันทยหัตถ์ /มอืลง” 
                 - ประธานในพธิีและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำแถวด้านหน้ากำลังพล 
                                      จติอาสาพระราชทาน 
             - ผู้ควบคุมแถวสั่ง “ทั้งหมดแถวตรง”  
             - ผู้ควบคุมแถวสั่ง “จิตอาสาพระราชทาน กล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมกัน”            
           (จิตอาสาพระราชทาน กลา่วคำปฏิญาณ  
                                       “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์”  
                    พร้อมกัน 3 ครั้ง จบครั้งสดุทา้ย เปล่งเสียงว่า “เฮ้!” พร้อมกำหมัดชูมือ 
                                       ขวา  ขึ้นเหนือศรีษะ ยกมือคา้งไว้เพื่อบันทึกภาพ) 
                   - ผู้ควบคุมแถวสั่ง “มือลง”  
                             - ประธานในพิธีบันทึกภาพร่วมกับกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 
                                     - ประธานในพิธีและผู้ร่วมกิจกรรมร่วมทำความสะอาด  
                                       พัฒนาพื้นที่บริเวณโรงเรียนคำอาฮวนศรสีุราษฎรว์ิทยา 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

 เน่ืองจากโครงการ ศธ.จติอาสาบำเพ็ญประโยชน์ อยู่ในห้วงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส            
โคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ) อย่างเคร่งครดั 
 

แนวทางการปฏิบัติตนในการร่วมกจิกรรมฯ 
1.  ผู้เข้ารว่มกิจกรรมต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีไข้ หรือไอ หรือมีน้ำมูก หายใจหอบถ่ี 
2.  ผู้เข้ารว่มกิจกรรมต้องเดินทางเข้าสถานที่จัดกจิกรรมในช่องทางที่กำหนด เพื่อรับการคัดกรอง 

จากเจ้าหน้าที ่
3.  ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยหรอืหน้ากากผ้าขณะรว่มกจิกรรม 
4.  ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ล้างมือที่ฝ่ายจดักิจกรรม 

จัดไว้ประจำจุด 
5. ให้ผู้เข้าร่วมกจิกรรมเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ/ประโยชน์ต่อสาธารณชน 
           ๑.  ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้รว่มทำกจิกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรณุาธคิณุของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
 ๒.  ผู้เข้ารว่มโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้รว่มทำกจิกรรมจติอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณคา่ของการ
แบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อื่น    

3.  ผู้เข้ารว่มโครงการร้อยละ ๑๐๐ มจีิตสาธารณะและได้ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 
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โครงการ  ตรวจติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดมุกดาหาร 

วิธีการดำเนินงาน 
           1. ประสานสถานศึกษาเอกชนเพื่อจดัเตรียมเอกสารสำหรับการนิเทศ  ตรวจ  ตดิตาม  
           2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพือ่กำหนดรูปแบบและวิธีการดำเนินงาน 
           3. ออกตรวจ ตดิตาม  สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  
 

ผลการดำเนินการ 
 โรงเรียนเอกชนทุกแห่งในจังหวัดมุกดาหาร ไดร้ับการตรวจ ติดตาม กำกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทุกโครงการ     
 
กิจกรรมทีด่ำเนินการ 

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนจังหวดัมุกดาหาร 

วิธีการดำเนินงาน 
1. ประสานสถานศึกษาเอกชนเพื่อจัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจตดิตาม  

ตามมาตรการการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
           2. จัดประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดมุกดาหาร 
           3. จัดอบรมครผูู้สอนรายกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เพือ่วิเคราะห์หลักสูตร ในการทดสอบ
ระดับชาต ิ (O-NET) ครโูรงเรียนเอกชนในจังหวดัมุกดาหาร 
            4.  ดำเนินการวิเคราะห์สรุปผล และรายงานผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ประจำปี
การศกึษา 2563  
 

ผลการดำเนินการ 
           1.โรงเรียนเอกชนทุกแห่งในจังหวัดมุกดาหาร ได้รับการตรวจ ตดิตาม ตามมาตรการการรองรับ
การเปิดเรียนในสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
            2.ครูผู้สอนกลุม่สาระภาษาตา่งประเทศ ได้รับการอบรม เพื่อวิเคราะห์หลักสูตร ในการทดสอบ
ระดับชาต ิ (O-NET) ประจำปีการศกึษา  2563 
           3.ดำเนินการจดัประชุม คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดมกุดาหาร 
           4.ดำเนินการวิเคราะห์สรุปผล และรายงานผลการทดสอบระดับชาต ิ(O-NET) ประจำปีการศึกษา 
2563 
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งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

23,600 23,600 23,600 0 ๐ ๐ 
 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน 
            จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
วิธีการดำเนินงาน 
  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  ในวันที่  18  มีนาคม  2564  ณ  ห้องประชุมนาคราช  สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมุกดาหาร  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาทุกส่วนในจังหวัดมุกดาหาร  
จำนวน  40  คน  ซึ่งเป็นคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร                 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ผลการดำเนินการ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  มีแผนปฎิบัติราชการพัฒนาการศึกษาจังหวัด   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายในจังหวัด  และใชใ้นการกำกับติดตาม ประเมินผล  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวดั 
 
ปัญหา อุปสรรค 

การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางการศึกษาอื่นยังลำบาก  เน่ืองจากโครงสร้าง 
การบริหารงานขาดความชัดเจน 
 

แนวทางแก้ไข 
  สร้างระบบไลน์เครือข่ายกลุ่มพัฒนาการศึกษา  เพื่อให้ในการติดต่อประสานงานให้มีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร            หน้า 35 
 

งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

63,500 63,500 ๐ 24,000 ๐ ๐ 
 
สิ้นปีงบประมาณแล้ว 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร            หน้า 36 
 

โครงการ  พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงาน 
             ศึกษาธิการจงัหวัดมุกดาหาร 
 
วิธีการดำเนินงาน 
  ศึกษาดูงานที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่างวันที่  18 – 21  มีนาคม  
2564  ณ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  และบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจงหวัดมุกดาหาร  ทุกคน 
 
ผลการดำเนินการ 

1.  บุคลากรในสำนักงานศกึษาธิการจังหวดัมุกดาหาร  ไดร้ับความรู้  ความเข้าใจ   
รวมทั้งแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  เพือ่นำไปสู่การปฏิบัติ 

2.  บุคลากรในสำนักงานศกึษาธิการจังหวดัมุกดาหาร  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  วธิีการ 
ทำงานที่ประสบความสำเร็จในแต่ละภารกิจงาน  ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  และวันธรรมการทำงาน 
สร้างความรกัความสามคัคีแก่บุคลากร 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวดัมุกดาหาร 
กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอื่น  
 
ปัญหา อุปสรรค 
  ไม่มี 
 

แนวทางแก้ไข 
  ไม่มี 
  
งบประมาณ 
  

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

45,400 45,400 ๐ 45,400 ๐ ๐ 
 
แหล่งงบประมาณ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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คณะผู้จัดทำ 

 
 
ที่ปรึกษา 

1. นางธนภร  เศรษฐ ี  ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
2. นายสมพร  แปไธสง  รองศึกษาธิการจังหวดัมกุดาหาร 
3. นายศรายุทธ  วังคะอาต    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผล 

รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวดัมุกดาหาร 
4. นายดนย์  ศรีวชิัย     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศกึษาเอกชน 
5. นางพรอารมณ ์ กาฬมาตย์   ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศกึษา 
6. น.ส.วนิสรา  ฤทธิ์มหา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 

    ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
7. นายสุทัย  มีสต ิ   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
8. น.ส.มัทนา  สุภสวัสดิ ์  นักวิชาการศกึษาชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที ่

ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน 

9. น.ส.รุ่งนภา  แท้สูงเนิน  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที ่
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

10.  นางมาลินี  กลางประพนัธ์ ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ 
11.  นางกอบจิตต์  อุ่นชัย  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ 

 
 
คณะทำงาน 
 

1. น.ส.สันทนา  บางทราย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

     2.  นายทองปาน  สขุเสมอ  นักวิชาการคอมพิวเตอรป์ฏิบัติการ 
     3.  นายวุฒิไกร แกระหัน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
     4.  นายเฉลิมพล เอกพันธุ ์  นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 
     5.  นางสาวสดุารัตน์ สุริโยชัย  นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ 
     6.  นายทองสุก   สง่เสริม  นักวิชาการศกึษาชำนาญการ 

       7.  นางประภาภร ทองคำม ี  เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน 
       8.  นางสาวพนา  พนัธ์พจน ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

     9.  นางสาวฑิตฐติา แก่นวงษ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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