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แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 
สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดมุกดาหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนกังานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 

 

โครงการ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

รวมงบประมาณบริหารจัดการสำนักงานรวมทั้งสิ้น  21 1,472,994.64  1,472,994.64  1,312,194.64  1,312,194.64 3,369,949.28  

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

2. งบลงทุน   0  0  0  0  0  

รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   587,837.32 587,837.32 587,837.32 587,837.32 2,502,269.28 

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

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

              3.1.2.1 ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมจัดทำ
รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร 

1 30,000  0  0  0  30,000  

              3.1.2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการรองรับการ
ดำเนินงานตามโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 64,570  0  0  0  64,570  
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โครงการ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

               3.1.2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

1 0  0  6,350  0  6,350  

               3.1.2.4 ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ ติดตาม 
ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดมุกดาหารทั้ง
ในระบบและนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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

               3.1.2.5 ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1 20,000  0  0  0  20,000  

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

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

       3.1.5 ค่าซอ่มแซมครุภัณฑ์   5,000  5,000  5,000  5,000  20,000  

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

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

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

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

  30,000  30,000  30,000  30,000  120,000  
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โครงการ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รายการค่าสาธารณูปโภค  (ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า,ค่า
โทรศัพท์,ค่าไปรษณีย์) 

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

       - ค่าเช่าบริการอนิเทอร์เน็ต   38,520  38,520  38,520  38,520  154,080  

ค่าใช้จ่ายโครงการจากงบดำเนินงาน 5 122,070  7,500  13,850  7,500  150,920  

4. งบรายจ่ายอ่ืน 15           

 รวมงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารทั้งสิ้น 

15 0  366,800  384,383  5,000  756,183  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 2 0  107,100  84,000  0  191,100  
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โครงการ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

ท้องถิ่นและความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

1.1 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตาม
รอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

    76,000  84,000    160,000  

1.2 โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน 

    31,100      31,100  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนการ
วิจัย  และนวัตกรรม 

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

2.1 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการ
จัดรูปแบบ และการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

    39,600 32,400   72,000 

2.2 โครงการ Innovation For Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาไทย 

    51,600 34,400   86,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุก
ช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

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

3.1 โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา  

    10,000      10,000  

3.2 โครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุว
กาชาด (100 ปี ยุวกาชาดไทย) 

    40,000      40,000  
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โครงการ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

3.3 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่ 

    31,200 20,800   52,000 

3.4 โครงการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความเป็น
พลเมืองของผู้เรียนทุกช่วงชั้น ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ.2565 

    7,000      7,000  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  

0 0  0  0  0  0  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1 0  40,000  0  0  40,000  

5.1  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี  

    40,000      40,000  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ  

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

6.1  โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด     30,300      30,300  

6.2  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 

      40,000    40,000  

6.3  โครงการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 

      60,000    60,000  
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โครงการ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

6.4 โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

      16,883    16,883  

6.5 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

1 0  0  90,900  0  90,900  

 7.1-  โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดผ่านกลไก
ของ  กศจ. 

      90,900    90,900  

งบเงินอุดหนุน 1   40,000     40,000 

      ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ     40,000     40,000 
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งาน/โครงการและงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร ์ 

(ตามงบประมาณที่ไดร้บัการจัดสรร ครั้งที ่1) 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาทอ้งถิ่นและความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

โครงการ 
เป้าหมายของ

โครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565         
(หน่วย : บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

รวมประเด็นยุทธศาสตร์
ที ่1 (จำนวน 2 

โครงการ) 

      76,000  84,000    160,000              

1.1 โครงการสร้างและ
ส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระ
ยุคลบาทด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัต ิ

นักเรียน 
วิทยากร ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ในพ้ืนท่ีจังหวัด
มุกดาหาร 

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

  76,000  84,000    160,000  กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

1 1 1 5 1 
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โครงการ 
เป้าหมายของ

โครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565         
(หน่วย : บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

 
  

1.2 โครงการประชุม
ปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัตริาชการ 
พัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ี
ชายแดนจังหวัด
มุกดาหาร 

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

1. ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงาน ทาง
การศึกษา 
หน่วยงานอ่ืน 
องค์กร ปกครอง
สว่นท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมได้
เข้ามามสี่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
2. ร้อยละ 100 ของ
การรายงานผล
ความสำเร็จของ
โครงการตาม
แผนปฏิบัตริาชการ

  31,100      31,100  กลุ่ม
นโยบายและ

แผน 

6 20 2 6 6 
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โครงการ 
เป้าหมายของ

โครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565         
(หน่วย : บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

2. แผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนา
การศึกษา  
พื้นที่ชายแดน
จังหวัด
มุกดาหาร 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2565 

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

โครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565         
(หน่วย : บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 จำนวน 
20 เล่ม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวจิัย และพัฒนานวัตกรรม 

โครงการ 
เป้าหมายของ

โครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    
(หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที ่
2 (จำนวน 2 โครงการ) 

                          

2.1 โครงการส่งเสริมเวที
และประชาคมเพื่อการ
จัดทำรูปแบบและพัฒนา
หลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

 ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู
ในจังหวัดมุกดาหาร 

จำนวนหลักสตูร
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาในจังหวัด
มุกดาหาร 
  

  39,600 32,400   72,000 กลุ่มนิเทศ 
ติดตามฯ 

3 12 12 1 1 

2.2 โครงการ Innovation 
For Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการศึกษาไทย 

1. สถานศึกษาใน
จังหวัดมุกดาหาร ที่
เข้าร่วม โครงการ 
30 โรงเรียน 
2. มีข้อมูล
สารสนเทศ
นวัตกรรม และการ

1. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร มีข้อมูล
สารสนเทศ นวัตกรรม
และการวจิัยทาง
การศึกษา 
2. สถานศึกษาท่ีเข้า

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

โครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565    
(หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

วิจัยทางการศึกษา 
สู่การบริหารจดั
การศึกษา 

ร่วมโครงการ มีคะแนน
ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
เพิ่มขึ้น 
3. สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร มีนวัตกรรม
การบริหารจัดการการ
จัดการเรียนรู้การนิเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการ 
เป้าหมายของ

โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565       
(หน่วย : บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ 

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที ่
3 (จำนวน 4 โครงการ) 

      162,400 66,800   250,000             

3.1 โครงการนิเทศการจัด
กิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษา  

1. เพื่อส่งเสรมิ
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ
และยดึมั่นการ
ปกครองรบบ
ประชาธิปไตย
อันมีพระ
มหากษัตรเ์ป็น
ประมุข 
2. เพื่อส่งเสรมิ
ใหยุ้วกาชาด
เจตคติทีด่ีต่อ
บ้านเมือง มี
โอกาสทำหน้าท่ี

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

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

โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565       
(หน่วย : บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ 

เป็นพลเมืองดี 
และมีพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคง
และมีคณุธรรม 
3. เพื่อส่งเสรมิ
ให้ลูกเสือมจีิต
สาธารณะ 
ช่วยเหลือผู้อื่น
ทุกเมื่อตามกฎ 
และคำปฏิญาณ
ของลูกเสือ 

3.2 โครงการส่งเสริมการจดั
งานวันคล้ายวัน สถาปนายุว
กาชาด (100 ปี ยุวกาชาด
ไทย) 

เจ้าหน้าท่ี ผู้
บัญชาการยุว
กาชาดสมาชิก
ยุวกาชาด และ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องใน
จังหวัด

จำนวนผู้ได้รับ
การส่งเสริม
และพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม 
ด้วยกิจกรรม
ยุวกาชาด 

  40,000      40,000 กลุ่มลูกเสือ
ยุวกาชาดฯ 

3 10 12 1 3 
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โครงการ 
เป้าหมายของ

โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565       
(หน่วย : บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ 

มุกดาหาร 

3.3 โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ในระดับพื้นท่ี 

1. ผู้บริหาร ครู 
ผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัย  
2. มีผลงาน
นวัตกรรมหรือ
แนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
3. สถานศึกษา/
สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการนิเทศ 
ติดตามส่งเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนา 

ร้อยละของ
เด็กปฐมวัย(3-
5ปี) ของ
สถานศึกษามี
พัฒนาการ
สมวัยในทุก
ด้าน สถาน
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยมี
คุณภาพผ่าน
เกณฑ์ขั้นต้น
ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย
แห่งชาติ(พ.ศ.
2561) ร้อยละ 
85  

  31,200 20,800   52,000 กลุ่มนิเทศ
ฯ 

3 11 12 1 3 
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โครงการ 
เป้าหมายของ

โครงการ 

ตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565       
(หน่วย : บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ 

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

นักเรียน 
นักศึกษา ใน
จังหวัด
มุกดาหาร 

นักเรียน 
นักศึกษา 
ได้รับการ
พัฒนา ร้อย
ละร้อย 

 7,000   7,000 กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 

3 10 12 1 3 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

โครงการ เป้าหมายของโครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.
ศธ. 

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4  
(จำนวน 1 โครงการ) 

                          

4.1 โครงการจัดงานฉลองวัน
เด็กแห่งชาต ิ

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

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
(ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการศึกษาเพือ่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการ 
เป้าหมายของ

โครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
(หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที ่
5 (จำนวน 1 โครงการ) 

      15,000     15,000             

5.1 โครงการสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมาร ี

ผู้บริหาร ครู ที่
รับผิดชอบเจา้หน้าท่ี
เข้ารับการอบรม 
จำนวน 50 คน 

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

  15,000     15,000 กลุ่ม
พัฒนา
การศึกษ
า 

1 1 12 5 1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

โครงการ เป้าหมายของโครงการ 
ตัวชี้วดั/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
 3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที ่6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
(จำนวน  5 
โครงการ) 

      61,400  100,000    161,400              

6.1 โครงการจัดทำ
แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 

1. คณะทำงานจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดมุกดาหาร        
(พ.ศ.2566 - 2570)      
ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงาน
ทางการศึกษาทุกหน่วย 
จำนวน 40 คน  
2. แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ.
2566 - 2570)      
จำนวน 20 เล่ม 

1. ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงาน ทาง
การศึกษา หน่วยงาน
อื่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมไดเ้ข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
2. ร้อยละ 100 ของ
การรายงานผล

  30,300      30,300   กลุ่ม
นโยบาย
และแผน 

6 20 2 6 6 
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โครงการ เป้าหมายของโครงการ 
ตัวชี้วดั/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
 3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

ความสำเร็จของ
โครงการตาม
แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด(พ.ศ.2566 - 
2570)  
3. จำนวนแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด
มุกดาหาร (พ.ศ2566 
- 2570)         
จำนวน 20 เล่ม 
4. จำนวนแบบ
รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดและแผนปฏิบตัิ
ราชการประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2565 
จำนวน 20 เล่ม 
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โครงการ เป้าหมายของโครงการ 
ตัวชี้วดั/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
 3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

 
  

6.2 โครงการ
เสรมิสร้างศักยภาพ
บุคลากร ของ
สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร 

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

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

    40,000    40,000  กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

6 20 2 6 6 

6.3  โครงการตรวจ
ติดตามการ
ดำเนินงานตาม

สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษา 
สังกัด

1. จำนวนแผนการ
ตรวจราชการและ
แผนการขับเคลื่อน

    60,000    60,000  กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

6 20 2 6 6 
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โครงการ เป้าหมายของโครงการ 
ตัวชี้วดั/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
 3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ ใน
จังหวัดมุกดาหาร 

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

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
 3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูปฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

6.4 โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพ
การตรวจติดตาม
ความพระพฤติ
นักเรียนและ
นักศึกษา 

นักเรียนและนักศึกษาใน
จังหวัดมุกดาหาร 

นักเรียนและนักศึกษา
ในจังหวัดมุกดาหาร 

     16,883    16,883  กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาดฯ 

6 20 2 6 6 

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

สถานศึกษาเอกชนใน
จังหวัดมุกดาหาร  

สถานศึกษาเอกชนใน
จังหวัดมุกดาหารได้รับ
การพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ 

  10,000  5,000  5,0000  20,000 กลุ่มส่งเสรมิ
สถานศึกษา
เอกชน 

6 20 2 6 6 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  การจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาท้องถิ่น 

โครงการ เป้าหมายของโครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูป
ฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่7 
การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น (จำนวน 
1 โครงการ) 

      90,900     90,900             

 7.1 โครงการขับเคลื่อน
การยกระดับคณุภาพ
การศึกษา และ
ประสิทธิภาพการศึกษา
จังหวัด ผ่านกลไก ของ 
กศจ. 

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

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

  90,900     90,900 กลุ่มนเิทศ 
ติดตามฯ 

6 20 2 6 6 
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โครงการ เป้าหมายของโครงการ 
ตัวชี้วัด/ 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วย : บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม 

ย.ชาติ 

แผนแม่บท 

แผนปฏิรูป
ฯ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 

ย.ศธ. 

สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนท่ี
จังหวัดมุกดาหาร 

 



28 
 

 

 


