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ส่วนท่ี 1 บทน ำ 

 

1.1 หลักกำรและเหตผุล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 กล่าวถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานไว้ว่า การศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อาร มณ์ สังคม 
การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มี
ผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ กอปรกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560-2574) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ. 2558-2563) 
ได้ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อประชากรวัยเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ 

ส านักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้ ง ข้ึนตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมุกดาหาร รวม 7 อ าเภอ จ านวนโรงเรียน 
30 โรงเรียน ให้สามารถจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพื่อบริการประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง 
มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตรงตามจุดเน้นและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของชุมชนและของประชาชนจังหวัดมุกดาหาร บริหารจัดการในรูปแบบ
องค์คณะบุคคลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

 
1.2 สภำพทั่วไปของเขตพืน้ที่กำรศกึษำ 

1.2.1 สถำนท่ีตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำมุกดำหำร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ตั้งอยู่เลขที่ 147 โรงเรียนมุกดาหาร 
(อาคารชีวเกษตร) ถนนมุกดาหาร ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000 

 
 โทรศัพท์    :      0-4262-0639    โทรสาร      : - 

Web site   : www. sesomuk.go.th  e-mail      : Sesomuk@muk.ac.th 
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 1.2.2 อำณำเขต 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอนาแก อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และ 
อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

  ทิศใต ้  ติดต่อกับอ าเภอเลงินกทา จงัหวัดยโสธร อ าเภอชานุมาน  
จังหวัดอ านาจเจรญิ และอ าเภอหนองพอก จงัหวัดรอ้ยเอ็ด 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกบัแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว  
โดยมีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเขาวง อ าเภอกุฉินารายณ์ จงัหวัดกาฬสินธ์ุ และ 
อ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

แผนภำพท่ี 1 แผนที่จงัหวัดมุกดาหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

จังหวัดนครพนม 

จังหวัดยโสธร 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

N 
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แผนภำพท่ี 2 แผนที่โรงเรียนในจงัหวัดมกุดาหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ ำเภอเมือง 
1. มุกดาหาร 
2. นวมินทราชูทิศ อีสาน  
3. มุกดาวิทยานุกุล 
4. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
    มุกดาหาร 
5. เมืองมกุวิทยาคม 
6. ดงเย็นวิทยาคม 
7. นาโสกวิทยาคาร 
8. ผึ่งแดดวิทยาคาร 
9. นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 
10. ดงมอนวิทยาคม 
11. ค าป่าหลายสรรพวิทย ์
 

อ ำเภอหว้ำนใหญ่ 

12. หว้านใหญ่วิทยา 
 

อ ำเภอหนองสูง 

20. หนองสงูสามัคคีวิทยา 
21. พลังราษฎร์พทิยาสรรพ ์
22. หนองแวงวิทยาคม อ ำเภอดงหลวง 

13. ดงหลวงวิทยา 

14. กกตูมประชาสรรค์  
         รัชมังคลาภิเษก 

อ ำเภอนิคมค ำสร้อย 

23. ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 
24. ค าสร้อยพิทยาสรรค์ 
25. แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 
26. โชคชัยวิทยา 
27. อุดมวิทย ์

อ ำเภอค ำชะอี 

15. ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 
16. ค าชะอีวิทยาคาร 
17. ค าชะอีพิทยาคม 
18. เหล่าประชาอุทิศ 
19. ค าบกวิทยาคาร 
 

อ ำเภอดอนตำล 

28. ผาเทิบวิทยา 
29. โพธ์ิไทรวิทยา 
30. ดอนตาลวิทยา 

30 
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4 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร บริหารจัดการโดยใช้พื้นทีเ่ป็นฐาน โดยแบ่งเป็น 
4 สหวิทยาเขต ดังนี ้
 1. สหวิทยาเขตแก้วกินรี ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนมกุดาหาร 
2. โรงเรียนผาเทิบวิทยา 
3. โรงเรียนโพธ์ิไทรวิทยา 
4. โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 
5. โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 
6. โรงเรียนดอนตาลวิทยา 
7. โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 
8. โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 

 2. สหวิทยาเขตค าชะอีหนองสูง ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 
2. โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  
3. โรงเรียนค าชะอีพทิยาคม 
4. โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 
5. โรงเรียนค าบกวิทยาคาร 
6. โรงเรียนชัยปญัญาวิทยานุสรณ์ 
7. โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ ์
8. โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

3. สหวิทยาเขตสะพานอินโดจีน ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนมกุดาวิทยานุกูล 
2. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬากรณราชวิทยาลัย มกุดาหาร 
3. โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 
4. โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
5. โรงเรียนนาวาราชกจิพิทยานสุรณ์  
6. โรงเรียนค าป่าหลายสรรพวิทย ์
7. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน 

          4. สหวิทยาเขตมุกนิคม ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนค าสร้อยพทิยาสรรค์ 
2. โรงเรียนโชคชัยวิทยา 
3. โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ 
4. โรงเรียนอุดมวิทย ์
5. โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 
6. โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 
7. โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมงัคลาภิเษก 
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แผนภำพท่ี 3 แผนที่โรงเรียนในจงัหวัดมกุดาหาร แยกรายสหวิทยาเขต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สหวิทยำเขตแก้วกินรี 
1. มุกดาหาร 
6. ดงเย็นวิทยาคม 
7. นาโสกวิทยาคาร 
8. ผึง่แดดวิทยาคาร 
10. ดงมอนวิทยาคม 
28. ผาเทิบวิทยา 
29. โพธ์ิไทรวิทยา 
30. ดอนตาลวิทยา 

2. สหวิทยำเขตค ำชะอีหนองสูง 
15. ชัยปญัญาวิทยานุสรณ์ 
16. ค าชะอีวิทยาคาร 
17. ค าชะอีพิทยาคม 
18. เหล่าประชาอุทิศ 
19. ค าบกวิทยาคาร 
20. หนองสูงสามัคคีวิทยา 
21. พลังราษฎร์พิทยาสรรพ ์
22. หนองแวงวิทยาคม 

3. สหวิทยำเขตสะพำนอินโดจีน 

2. นวมินทราชูทิศ อีสาน  
3. มุกดาวิทยานุกุล 
4. วิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลยั  
    มุกดาหาร 
9. นาวาราชกิจพทิยานุสรณ์ 
11. ค าป่าหลายสรรพวิทย ์
12. หว้านใหญ่วิทยา 
13. ดงหลวงวิทยา 
 

4. สหวิทยำเขตมุกนิคม 

5. เมืองมุกวิทยาคม 
14. กกตูมประชาสรรค ์ 
     รัชมังคลาภิเษก 
23. ร่มเกล้าพิทยาสรรค ์
24. ค าสร้อยพิทยาสรรค ์
25. แวงใหญ่พิทยาสรรค ์
26. โชคชยัวิทยา 
27. อุดมวิทย ์
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ตำรำงท่ี 1 พื้นที่ให้บริการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน หลังคำเรือน เทศบำล อบต. ประชำกร 

มุกดาหาร 7 53 526 119,222 26 29 351,484 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม 2564 : ส านักทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง 

 จังหวัดมกุดาหาร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ 53 ต าบล 526 หมู่บ้าน 119,222 หลงัคาเรอืน 
มีเทศบาล 26 แห่ง และ อบต. 29 แห่ง ประชากรทั้งสิ้น 351,484 คน 

 1.2.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

  จังหวัดมุกดาหาร มีลักษณะภูมิประเทศ ดังนี้ ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง
ของแนวเทือกเขาภูพาน ส่วนทางทิศตะวันออกเรื่อยลงไปถึงตอนใต้ มีสภาพเป็นที่ราบลอนลาดเล็กน้อยถึงลอนชัน
จากตอนกลางของจังหวัดเรื่อยไป ทางทิศตะวันออกจรดแม่น้ าโขง สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างราบเรียบ มีล าห้วย
ที่ส าคัญที่ไหลจากทิศตะวันตกไปรวมกับแม่น้ าโขงทางทิศตะวันออก ได้แก่ ห้วยมุก ห้วยบังอี่ ห้วยบังทราย ห้วยชะโนด 
ห้วยทราย ห้วยชิงชัน พื้นที่จังหวัดอยู่ในระดับสูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 289 เมตร ลักษณะ
ภูมิประเทศของจังหวัดมุกดาหาร สามารถแบ่งอย่างกว้าง ๆ ออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ (1) พื้นที่ภูเขาและ
เทือกเขา มีแอ่งระหว่างภูเขาสูงครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 25 ของพื้นที่ ส ารวจพบอยู่ทางด้านตะวันตก
ถึงด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลางและทางตอนใต้ของจังหวัดมุกดาหาร มักเป็นพื้ นที่ป่าค่อนข้างทึบ โดย
ภูเขาต่าง ๆ วางตัวโดยรวมในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยภูเขาต่าง ๆ ที่ส าคัญ 
เช่น ภูพาน ภูช้าง ภูมะโน ภูจ้อก้อ ภูหมู ภูค าหยาด เป็นต้น (2) ที่ราบลาดลอน ที่ดอน ซึ่งพบเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ 
กระจายตัวอยู่ทั่วไปซึ่งเป็นพื้นที่ที่ลดระดับลงมาจากภูเขาสูง พบอยู่ทางตอนกลางเรื่อยลงไปจนถึงตอนใต้ของ
จังหวัด (3) พื้นที่ราบและเนินตะพักแม่น้ า พบบริเวณทางด้านตะวันออกบริเวณริมแม่น้ าโขง เป็นพื้นที่ตั้งของ
อ าเภอเมืองมุกดาหาร และเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ส าคัญ โดยมักพบเนินตะพักขนานไปกับแนวแม่น้ าโขงตั้งแต่
ตอนล่างของอ าเภอดอนตาลลงไป 

 1.2.4 เขตพ้ืนท่ีบริกำร 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีบทบาทและภารกิจหลักในการจดัการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีเขตพื้นที่บริการด้านการศึกษา จ านวน 30 โรงเรียน 

1.3 อ ำนำจหน้ำที ่

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถ่ิน 
 2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
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 3) ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาหลักสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 
 5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมลูสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา 
 6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนา
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั ้ง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
 9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 
 11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่การศึกษา 
 12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 

ตำรำงท่ี 2 ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง 
1 นายเลียง  ผางพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมุกดาหาร 

ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

23 ก.พ. 2564 – 26 ส.ค. 2564 

2 นางสุพร  สามัตถิยะ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร 

27 ส.ค. 2564 – ปัจจุบัน 
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1.4 โครงสรำ้งกำรบริหำรงำน 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

คณะกรรมการ 

ศึกษาธิการจังหวัด 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

กลุ่ม
อ านวยการ 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

กลุ่มนิเทศติดตาม
ประเมินผล 

การจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ 

สินทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร 

ทางการศึกษา 

สถานศึกษา 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 



9 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

1.5 ข้อมูลพืน้ฐำนทำงกำรศกึษำ 

 1.5.1 ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนและโรงเรียน 

ตำรำงท่ี 3 ข้อมูลสถานศึกษาในสงักัด ปีการศึกษา 2565  

ขนำดโรงเรียน (เกณฑ์ สนผ.) จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 

ขนาดเล็ก                 1  -   499     คน 20  66.67 
ขนาดกลาง            500  - 1,499    คน  9 30.00 

 ขนาดใหญ่           1,500  - 2,499    คน   1 3.33 
ขนาดใหญ่พิเศษ         2,500           คน  ข้ึนไป 
  

0  0.00 
รวม 30 100.00 

      ข้อมูลระบบ DMC  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 

ตำรำงท่ี 4 ข้อมูลครู นักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2564  
   

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้องเรียน 
ม.1 2,684 89 
ม.2 2,762 87 
ม.3 2,712 88 

รวมนักเรียน ม.ต้น 8,158 264 
ม.4 2,548 85 
ม.5 2,303 80 
ม.6 2,232 79 

รวมนักเรียน ม.ปลำย 7,083 244 
รวมนักเรียนท้ังสิ้น 15,241 508 

ครู 865 
ข้อมูลระบบ DMC  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 1.5.2 ข้อมูลบุคลำกร 

ตำรำงท่ี 5 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จังหวัดมุกดำหำร 
ที่ โรงเรียน ผู้อ ำนวยกำร รอง

ผู้อ ำนวยกำร 
ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.3 ครู คศ.4 รวม 

1 มุกดาหาร 1 4 7 31 18 51 - 112 
2 ดอนตาลวิทยา 1 2 9 9 11 25 - 57 
3 ผาเทิบวิทยา 1 - 3 13 1 3 - 21 
4 โพธ์ิไทรวิทยา 1 - 3 1 1 9 - 15 
5 ดงมอนวิทยาคม 1 - 1 5 6 3 - 16 
6 นาโสกวิทยาคาร 1 1 1 1 4 9 - 17 
7 ผึ่งแดดวิทยาคาร 1 1 2 5 5 23 - 37 
8 ดงเย็นวิทยาคม 1 1 2 9 4 8 - 25 
9 หนองสูงสามัคคีวิทยา 1 2 2 5 1 35 - 46 
10 ค าชะอีวิทยาคาร 1 2 3 7 6 30 - 49 
11 ค าชะอีพิทยาคม 1 - - - 2 13 - 16 
12 ค าบกวิทยาคาร 1 - 2 1 4 9 - 17 
13 ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1 1 - 3 4 8 - 17 
14 หนองแวงวิทยาคม 1 - - 1 - 10 1 13 
15 พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1 - 1 - 1 11 - 14 
16 เหล่าประชาอุทิศ - - 2 4 2 3 - 11 
17 มุกดาวิทยานุกูล 1 2 2 13 14 19 - 51 
18 นวมินทราชูทิศ อีสาน 1 1 - 2 5 25 - 34 
19 ดงหลวงวิทยา 1 2 1 18 4 17 - 43 
20 หว้านใหญ่วิทยา 1 1 3 7 2 8 - 22 

21 
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร 

1 4 3 8 8 31 - 55 

22 ค าป่าหลายสรรพวิทย์ 1 - 1 7 4 6 - 19 
23 นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ - - 1 6 3 5 - 15 
24 เมืองมุกวิทยาคม 1 - 1 2 4 9 - 17 
25 ค าสร้อยพิทยาสรรค์ 1 3 5 17 11 23 - 60 
26 โชคชัยวิทยา 1 - 1 8 1 1 - 12 
27 อุดมวิทย์ 1 - 1 3 3 9 - 17 
28 ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1 - 1 4 2 5 - 13 
29 แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 1 - 5 6 - 1 - 13 
30 กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก - - 1 6 3 1 - 11 

รวมทั้งสิ้น 27 27 64 202 134 410 1 865 

ข้อมูล ณ มกราคม 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

1.6 รำยชื่อและช่องทำงกำรติดต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำมุกดำหำร 
ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท ์ โทรสำร 
1 นายสุรพงษ์   รัตนวงศ ์

(ประธำนสหวิทยำเขตแก้วกินรี) 
มุกดาหาร 081-5749942 042-611590-

102 
042-611087-

104 
2 นายเศกสรรค์ ปญัญาแก้ว นาโสกวิทยาคาร 061-2929644 042-660006 042-660104 
3 นายบุญเลี่ยม  บุญศรี ผึ่งแดดวทิยาคาร 091-8606086 042-636196 042-636196 
4 นายเกษร  สินพูน นวมินทราชูทิศ อีสาน 083-4151577 042-672056 042-672058 
5 นายธวัชชยั อยู่พุก ค าป่าหลายสรรพวิทย ์ 061-7936353 042-643065  
6 นางสุภคัชญา  นารากิจศิร ิ ดงเย็นวิทยาคม 084-6005354 042-612605 042-613581 
7 ว่าที่ ร.ต.ชโย สุพร (รักษาการ) นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 084-2894247 042-610101 042-676305 
8 นายกาญจน์ธนัศฐ์  เติมเกษมศานต์ิ 

(ประธำนสหวิทยำสะพำนอินโดจีน) 
มุกดาวิทยานุกูล 091-0639936 042-639219 042-639317 

9 นายศักดิ ์ รุ่งแสง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุกดาหาร 

089-9495574 042-660442 042-660442 
ต่อ 104 

10 นายศิริพร  บญุทะระ ดงมอนวิทยาคม 096-9182060 042-661542 042-661551 
11 นายวินิจ  พลธะรัตน์ เมืองมุกวิทยาคม 088-5840914 042-640052 042-640055 
12 นายอดิศร  คันธโรรส 

(ประธำนสหวิทยำค ำชะอีหนองสูง) 
ค าชะอีวิทยาคาร 095-2257104 042-691082 042-691271 

13 นายธวัช  สขุบัต ิ ค าบกวิทยาคาร 089-4216122 042-670155 - 
14 นายวิชัย  ช่างถม ชัยปญัญาวิทยานุสรณ์ 095-5496461 042-684099 - 
15 นายบุญชอบ  อุสาย ค าชะอีพิทยาคม 087-7216530 042-635023 - 
16 นางจารุณี ฤทธิ์วงศ ์

(รักษาการ) 
เหล่าประชาอุทศิ 098-2295121 042-663533 042-663534 

17 นายธนิต ทองอาจ ดอนตาลวิทยา 093-5199365 042-689088 042-689335 
18 นายสวาสดิ์  สมประสงค ์ โพธ์ิไทรวิทยา 080-2212278 042-640528 042-640701 
19 นายปิโย  ลุสุข ผาเทิบวิทยา 080-1938668 042-676321 042-638242 
20 นายภักด ี  สมคะเณย ์

(ประธำนสหวิทยำเขตมุกนิคม) 
ค าสร้อยพิทยาสรรค ์ 081-8727979 081-9648822 042-681135 

21 นายเมฆสุวรรณ  วังวงศ ์ อุดมวิทย ์ 094-1701301 042-662495 089-5718385 
22 นายราชัน  อาจวิชยั ร่มเกล้าพิทยาสรรค ์ 081-7998496 - - 
23 นายอภินันท์  อินล ี แวงใหญ่พิทยาสรรค ์ 086-2347847 - 042-049742 
24 สิบเอกจิตติ ชา่งแกะ โชคชยัวิทยา 096-3589497 - 042-662534 
25 นายวิษณุกร  จันทรา ดงหลวงวทิยา 091-0198377 042-697162 042-697087 
26 นางนิชกานต ์ ศรีหาพล

(รักษาการ) 
กกตูมประชาสรรค ์  
รัชมังคลาภิเษก 

098-6078779 - - 

27 นายรังสติ  บญุพอ หว้านใหญ่วิทยา 065-9874536 042-699062 042-699062 
28 นายเนรมิต  กฤตาคม หนองสูงสามัคคีวิทยา 062-1987949 042-635113 042-635112 
29 นายปานไทย ภูล้นแก้ว พลังราษฎร์พิทยาสรรพ ์ 085-5439125 081-9649119 042-642557 
30 ว่าที่ ร.ต.อัศดา  อัญฤาชัย หนองแวงวิทยาคม 084-4280840 042-642832 042-642856 

                                                                                                      ข้อมูล ณ มิถุนายน 2565                                
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

1.7 ข้อมูลบุคลำกรส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำมุกดำหำร 

ตำรำงท่ี 6 ข้อมูลบุคลากรส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
 

ต ำแหน่ง จ ำนวน 
1. ผู้อ ำนวยกำร 1 
2. รองผู้อ ำนวยกำร 2 
3. ศึกษำนิเทศก ์ 4 
4. บุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ 38 ค.(2) 16 
      - กลุ่มอ านวยการ 2 
      - กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 
      - กลุ่มนโยบายและแผน 2 
      - กลุ่มสง่เสริมการจดัการศึกษา 3 
      - กลุ่มกฎหมายและคด ี 1 
      - กลุ่มสง่เสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

1 

      - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ 2 
      - กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 
      - กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 1 
5. พนักงำนรำชกำร 6 
6. ลูกจ้ำงชั่วครำว 4 

รวมทั้งสิ้น 33 
     ข้อมูล ณ  กรกฎาคม 2565 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 33 ราย จัดหาอัตราก าลัง

เพิ่มโดยใช้งบประมาณของหน่วยงานจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือน อัตราจ้างช่ัวคราว จ านวน 4 ราย เพื่อสนับสนุน
ภารกิจการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

1.8 รำยช่ือและช่องทำงกำรตดิตอ่ บคุลำกรส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำมัธยมศึกษำมุกดำหำร 

ที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง กลุ่มงำน อีเมล์ หมำยเลขโทรศัพท์ 
1 นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้บริหาร สพม.มุกดาหาร suporn.samat@gmail.com 0656265797 
2 นายธีรภัทร วงษ์สว่าง รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้บริหาร สพม.มุกดาหาร thi.twtutor@gmail.com 0833568939 
3 นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้บริหาร สพม.มุกดาหาร pilaiwong2@gmail.com 0842720577 
4 นายบรม สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ (ชพ.) นิเทศ ติดตามฯ mdpd1053@gmail.com 0967345207 
5 นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า ศึกษานิเทศก์ (ชก.) นิเทศ ติดตามฯ kanjanaporn19@gmail.com 0847921584 
6 นายภูมิภัทร กลางโคตร์ ศึกษานิเทศก์ (ชพ.) นิเทศ ติดตามฯ Pummiphatklangkhot@gmail.com 0653073897 
7 นายสิทธิพงษ์ เมืองโคตร ศึกษานิเทศก์ (ชพ.) นิเทศ ติดตามฯ 5550501085kku2012@gmail.com 0880565599 
8 นายเอกชัย อ้อทอง นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน ช านาญการพิเศษ 
นโยบายและแผน orthong4@gmail.com 0909536579 

9 นายจิรนิติ์ อินอุ่นโชติ นิติกรช านาญการ กฎหมายและคดี Jiraniti12@.gmail.com 0833478202 
10 นายวริทธ์ิ จารุเกษม นักวิชาการศึกษาช านาญการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา waljar1976@gmail.com 0611566635 
11 นางสิริรัตน์ ใจทาน นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ อ านวยการ sirirat1476@gmail.com 0890420541 
12 นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ์ นักประชาสัมพนัธ์ปฏิบัติการ อ านวยการ phimaue@gmail.com 0634965463 
13 นายไกรกุล สง่าวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ 
ICT Krikoon@gmail.com 0897494307 

14 นายวีร์ชยุตม์ สุริยาประภา นักทรัพยากรบคุคลปฏิบัติการ บริหารงานบุคคล weechayut1987@gmail.com 0610248866 
15 นางสาวดวงนภา ค้าข้าว นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

(พนักงานราชการ) 
หน่วยตรวจสอบภายใน muayhi@hotmail.com 0982845462 

16 นางสาวบุณฑริกา กลางประพันธ์ นักทรัพยากรบคุคลปฏิบัติการ บริหารงานบุคคล boeing_12@hotmail.com 0956625697 
17 นางสาววิสาขา เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ooyna61@gmail.com  0658498126 
18 นางกัญญาวีณ์ สร้อยแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ 
นโยบายและแผน Kanyaweedao@gmail.com 0836619651 

19 นายศราวุฒิ พรหมศิริ นักทรัพยากรบคุคลปฏิบัติการ บริหารงานบุคคล Noom27sandee59@gmail.com 0637498292 
20 นางอารี นามบุญเรือง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ พัฒนาครูฯ areenamboonroug11@gmail.com 0610095449 
21 นางสาวชนาภัท โจณะสิทธ์ิ นักวิชาการเงินและบัญชี

ช านาญการ 
บริหารงานการเงนิและสินทรัพย ์ chanapat.jonasit@hotmail.co.th 0876586928 

22 นายณัฐพงศ์ นัยจิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส่งเสริมการจัดการศึกษา natthapong.nui@gmail.com 0954241987 
23 นางธนัตตา ชาติวงศ์ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน บริหารงานการเงนิและสินทรัพย ์ Tanutta2520@gmail.com 0814717143 
24 นางสาวชยุตรา คนเพียร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นิเทศ ติดตามฯ Chayutra1981@gmail.com 0947835882 
25 นางสาวธาราทิพย์ ตั้งศิริไพบูลย์ นักวิชาการเงินและบัญชี 

(พนักงานราชการ) 
บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

taratip27062530@gmail.com 0620182494 

26 นางสาวพัชริดา วงษ์หาญ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน  
(พนักงานราชการ) นโยบายและแผน fai.orgie@gmail.com 0881315548 

27 นางสาวชนากานต ์ทรัพย์สมาน นักวิชาการศึกษา 
(พนักงานราชการ) 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา chanakansapsamarn@gmail.com 0816627941 

28 นางสาวฐาปภรณ์ คนเพียร นักทรัพยากรบุคคล 
(พนักงานราชการ) 

บริหารงานบุคคล mereefax@gmail.com 0882232722 

29 นางสาวจุรีพร สุวรรณไตรย์ นักจัดการงานทั่วไป 
(พนักงานราชการ) 

อ านวยการ A-kina@hotmail.com 0951964605 

30 นางสาวธัญจิรา จันเคน พนักงานธุรการ อ านวยการ sinautchara23@gmail.com 0980565597 
31 นายวุฒิชัย จันทร์น้อย พนักงานขับรถ อ านวยการ wuttichai.jai3733@gmail.com 0969831341 
32 นางสาวกัณหา อุค า แม่บ้าน อ านวยการ - 0611769419 
33 นายธนากร จันทร์ดรตอง พนักงานรักษาความปลอดภัย อ านวยการ - 0984533650 

                                                                                                 ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2565 
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1.9. ผลกำรด ำเนนิงำนทีผ่่ำนมำ 

 1.9.1 ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 

    1.9.1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระวิชาหลัก 4 กลุ่มสาระ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
กลุ่มสาระ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เปรียบเทียบปีการศึกษา 2563 – 2564 ดังต่อไปนี ้

ตำรำงท่ี 7 ผลการทดสอบระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รำยวิชำ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

เปรียบเทียบพัฒนำกำร 
ปี 2563 ปี 2564 

ภาษาไทย 54.12 53.59 -0.53 
ภาษาอังกฤษ 33.44 32.88 -0.56 
คณิตศาสตร ์ 25.60 30.38 4.78 
วิทยาศาสตร ์ 29.87 33.69 3.82 
คะแนนเฉลี่ย 35.76 37.64 1.88 

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

 จากตาราง คะแนนพัฒนาการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มข้ึน 

    1.9.1.2 ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลระดับชาติ 
เหรียญทอง จ านวน 197 เหรียญ เหรียญเงิน จ านวน 67 เหรียญ และเหรียญทองแดง จ านวน 24 เหรียญ รวม 
288 เหรียญ 

    1.9.1.3 สถานศึกษาและนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศสถานศึกษาพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2560 – 
2562 ดังนี ้
  - สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
   ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ คือ โรงเรียนมุกดาหาร อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
   ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง คือ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อ าเภอหนองสงู  
จังหวัดมกุดาหาร 

  - นักเรยีนรางวัลพระราชทาน 
   รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทโรง เร ียนขนาดใหญ่ ค ือ 
เด็กชายปธานิน จันทนา โรงเรียนมุกดาหาร อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
 
 1.9.2 ดำ้นโอกำสทำงกำรศึกษำ 

    นักเรียนได้รบัสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันด้านการศึกษา มีความครอบคลุม 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ได้ด าเนินการเพื่อให้นักเรียนในสังกัด ได้รับ
สิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันด้านการศึกษา มีความครอบคลุม ประกอบด้วย 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

1. ประกาศการจัดสรรโอกาสการเข้าเรียน ปกีารศึกษา 2564 
2. จัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ให้ความเห็นชอบ 
3. เตรียมความพร้อมการรับนักเรียนโดยการแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของ 

สพฐ. ให้สถานศึกษาทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
4. แจ้งสถานศึกษาขอข้อมูล แผนการรับนักเรียน เขตพื้นที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียนและ

ช่ือผู้ประสานงานการรับนักเรียนพร้อมเบอรโ์ทรศัพท์ โดยให้โรงเรียนบันทึกผ่าน Google form หรือส่งทาง AMSS++ 
5. สรุปรวบรวมข้อมูลแผนการรับนักเรียน เขตพื้นที่บริการ สัดส่วนวิธีการรับนักเรียนพร้อมทั้ง

เสนอแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 เสนอคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 

6. ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน เขตพื้นที่บริการ ให้สถานศึกษา 
นักเรียนและผู้ปกครองทราบและถือปฏิบัติ 

7. แจ้งให้สถานศึกษาบันทึกข้อมูลการรบัสมัครนักเรียนรายวัน ผ่านโปรแกรมรับนักเรียนของ สพฐ. 
8. ออกติดตามการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
9. ประกาศจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน โดยสามารถยื่นความจ านง ณ ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร โดยตรง หรือยื่นความจ านงออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

10. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียน และประกาศผลการจัดหาที่เรียน 
11. สรุปผลการรับนักเรียน รายงาน สพฐ. และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบ 

ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 
2. ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษาต่อในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ 99.22 
3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน ร้อยละ 92.80 

ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน 

1. โรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง รบันักเรียนไม่เต็มแผน 
2. นักเรียนและผู้ปกครองมีความประสงค์ให้นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนระดับจังหวัด สง่ผลให้

โรงเรียนระดับต าบล มีจ านวนนักเรียนน้อยลง 

แนวทางเพื่อการพฒันา 

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เป็นการจัดการศึกษาเพือ่การมงีานท า 
เพื่อประกอบอาชีพ และพัฒนาตามความถนัดของผู้เรียน 

2. จัดการศึกษาตามความต้องการของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาจาก
โรงเรียนขนาดเล็ก หากไม่ประสงค์เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ก็สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้หรือเรียน
ต่อในสายอาชีพได ้
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1.9.3 ดำ้นกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ได้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับรางวัลต่าง ๆ ในระดับชาติ โดยมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้โรงเรียน/เครือข่ายสถานศึกษา บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา 
2. โรงเรียน/เครือข่ายสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหา  และคัดเลือกครู 

บุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอช่ือให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคัดเลือก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
4. เสนอรายช่ือและผลงานให้หน่วยงานเจ้าของรางวัลทราบ 
5. หน่วยงานเจา้ของรางวัลประกาศผลการคัดเลอืก 
6. ประกาศผลการคัดเลือกให้โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเข้ารับรางวัลในโอกาสต่าง ๆ 

เช่น งานวันครู ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา งานศิลปหัตถกรรมฯ 

1.9.4 ดำ้นกำรบริหำรจดักำร 

 การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร สร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จ านวน 30 โรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงท าความเข้าใจการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน

สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 30 โรงเรียน ในหัวข้อ 
1) มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2) กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
3) การเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
4) การน าข้อมูลขององค์ประกอบและประเด็นการประเมินงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา แสดงบนเว็บไซต์สถานศึกษา 
3. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
4. สรุปรายงานโครงการ 

ส าหรบัผลการด าเนินงานตามโครงการ มีดังนี ้

1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา Self Assessment Report : SAR จ านวน 30 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการด าเนินงานตามโครงการ สรุปภาพรวม มีความพึ งพอใจ
ในระดับ “มากที่สุด” 
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ส่วนท่ี 2 
ทิศทำงองค์กรและเคร่ืองมือน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ 

 

2.1 ทิศทำงองคก์ร 

 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารเป็นองค์กรคุณภาพ มุ่งส่งเสรมิและพฒันาการจดัการศึกษา 
เพื่อสร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมที่ยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
อย่างสร้างสรรค์ มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริม  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหาร 
3. เสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับองค์กร 
4. ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และลด

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
6. ประสานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีความเป็นไทยและมี

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
7. ประสานส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้ำหมำย (Goals) 

1. มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่าง
สร้างสรรค์ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขององค์กรอย่างมีคุณภาพ 
3. มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหาร 
5. มีวัฒนธรรมการบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับองค์กร 
6. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะทางด้านภาษาและดิจิทัล 
7. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
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8. ผู้เรียนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
พร้อมก้าวสู่สากล 

9. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีความเป็นไทยและมีคุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21 

10.ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 

จุดเน้น 
1. ด้านการสง่เสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบรกิารการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา 
3. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ด้านการเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

จุดเน้นท่ี 1  ด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์   1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพฒันาผูเ้รียนอย่างมีคุณภาพ 

   2. ส่งเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 
    3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมจิตส านกึสิง่แวดล้อม มคุีณธรรม จริยธรรม และการอยู่ 
        ร่วมกันอย่างมีความสุข  
    4. ส่งเสริมพฒันาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แหลง่เรียนรูแ้ละสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ 
        เกี่ยวข้องกับการสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    5. ส่งเสริมและพฒันาแหล่งเรียนรู้สื่อ ต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ใหม้ีคุณภาพ  
                          มาตรฐานและสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัด  

จุดเน้นท่ี 2  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเขำ้ถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำนและ      
ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์  1. ส่งเสรมิ สนับสนุน ความเสมอภาคในการเข้าถึงบรกิารการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  
                        เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต  
   2. ส่งเสรมิและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
   3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เพือ่การศึกษาส าหรับ ผูเ้รยีน  
    4. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาทีม่ีมาตรฐานเช่ือมโยงและเข้าถึงได้  
   5. ส่งเสริมใหส้ถานศึกษาทุกแหง่มกีารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานอยา่งตอ่เนือ่งและเทา่เทียมกัน 

จุดเน้นท่ี 3  กำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 กลยุทธ์  1. ส่งเสรมิการพัฒนาองค์ความรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในด้านการจัดการเรียนรู้ 
      การวัดและประเมินผล  ทักษะในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลให้มีประสิทธิภาพ 
   2. เสรมิสร้างระบบแรงจงูใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน  
                  เกิดผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นครูมอือาชีพ  
      ยึดมั่นในวินัยและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
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จุดเน้นท่ี 4  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 กลยุทธ์   1. ส่งเสริมเครือข่ายการมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา  บรหิารจัดการและกระจายอ านาจ  
        ความรับผิดชอบการบรหิารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
    2. ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพฒันา 
         การจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
    3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วัด 

1. ส านักงานเขตพื้นที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่างสร้างสรรค์ ตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส านักงานเขตพื้นที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการขององค์กรอย่างมีคุณภาพ 

3. ส านักงานเขตพื้นที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศที่ ถูกต้อง ทันสมั ย และมี
ประสิทธิภาพ 

4. ส านักงานเขตพื้นที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีระบบเทคโนโลยีดิจทิัลและนวัตกรรมการบรหิาร 
5. ส านักงานเขตพื้นที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีวัฒนธรรมการบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ

ในระดับองค์กร 
6. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาให้มสีมรรถนะตามมาตรฐานและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผูส้ร้างสรรค์นวัตกรรม มทีักษะทางด้านภาษาและดิจิทลั 
7. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีวิทยฐานะสงูข้ึนตามหลกัเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และมีการ

เปลี่ยนสายงานในต าแหน่งทีสู่งข้ึน 

2.2 กลยุทธ์ 

     1. ส่งเสริมสุขภาวะ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ
การพัฒนาผู้เรียน 

2. ส่งเสริมการเพิ่มโอกาสในการรับบริการทางการศึกษาและการมีศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
   3. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
    4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านศักยภาพการจัดการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม  
สมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทัล  
     5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ที่เน้นการใช้นวัตกรรม 
และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

2.3 วัฒนธรรมองค์กร 
      “บริการด้วยใจ” SERVICE MIND 

S= Smile   ต้องมีรอยยิ้ม 
E = Enthusiasm  ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ผู้รับบริการ 
R= Responsiveness  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่มีต่อผู้รับบริการ 
V= Value  ให้บริการอย่างมีคุณค่า 
I = Impression    ให้บริการอย่างประทับใจ 
C= Courtesy   บริการอย่างสุภาพอ่อนโยน 
E= Endurance   ความอดทนการเก็บอารมณ์ 
M= Make Believe มีความเช่ือมั่น มีเหตุผล 
I = Intimate   มีความเป็นกันเอง 
N = Necessitate  การให้ความส าคัญ 
D = Devote   การอุทิศตน 

2.4 กรอบแนวคิดในกำรปฏิบัติงำน (Model) สพม.มุกดำหำร 

“ MUKDAHAN - TRUST Model”  หรือ “เชื่อมั่น มุกดำหำร  โมเดล ” 

“MUKDAHAN” 

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

 

“TRUST” 

T = Transparency           = มีความโปร่งใส  
R = Reflection quality     = มีการสะท้อนผลคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
U = Update                    = มีความน าสมัย 
S = Student-Centricity      = ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา  
T = Technology - Learning    = ความพร้อมด้านเทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

2.5 เครื่องมือขับเคลื่อนนโยบำยและน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ในองค์กร เพื่อยกระดับการบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษา โดยน าแนวคิดและเครื่องมือ “การบริหารจัดการ
ภาครัฐ” หรือ PMQA (Public Sector Management Quality Award) มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ “MUKDAHAN 
TRUST Model” เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ช่วยให้การ ด าเนินงาน
ได้รับการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้า โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ 
ด้วยการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพของการบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจ
ให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งจะท าให้เป็นปัจจัยส าคัญในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
ก่อให้เกิดการพัฒนาการขององค์กรในระยะยาว และใช้หลักการของ Deming คือ P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) 
เป็นแนวร่วมในการปรับปรุงคุณภาพ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนนโยบำยส ำคัญ กับแผนปฏิบัติกำรของ สพม.มุกดำหำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

2.7 ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยง นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย จุดเน้น กลยุทธ์ และตัวชี้วัด สพม.มุกดำหำร 

จุดเนน้/นโยบำย สพฐ. 
 

กลยุทธ์ 
สพม.มุกดำหำร 

เป้ำหมำย 
สพม.มุกดำหำร 

ตัวชี้วดั 
สพม.มุกดำหำร 

1. ด้ำนควำมปลอดภัย 
   พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับ
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ส่งเสริมสุขภาวะ การจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน 

 
2. ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 

 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีระบบ
บริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่างสร้างสรรค ์ 
ตามหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยง นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย จุดเน้น กลยุทธ์ และตัวชี้วัด สพม.มุกดำหำร (ต่อ) 

จุดเนน้/นโยบำย สพฐ. 
 

กลยุทธ์ 
สพม.มุกดำหำร 

เป้ำหมำย 
สพม.มุกดำหำร 

ตัวชี้วดั 
สพม.มุกดำหำร 

2. ด้ำนโอกำส 
   2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเอง
เพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพ
และความถนดัของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2. ส่งเสริมการเพ่ิมโอกาส 
ในการรับบริการทางการศึกษาและ
การมีศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน 

 
9. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีสมรรถนะ 
ตามหลักสูตร มีความเป็นไทยและมีคุณลักษณะ 
ในศตวรรษที ่21 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่างสร้างสรรค์ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขององค์กรอย่างมีคุณภาพ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทนัสมัย 
และมีประสิทธิภาพ 
 

   2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชน 
ที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและ 
เด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างเท่าเทยีมกัน 

8. ผู้เรียนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถงึ 
เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
พร้อมก้าวสู่สากล 

   2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่มคีุณภาพมีทักษะในการด าเนินชีวติ 
มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิศ์รี
ความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

8. ผู้เรียนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถงึ  
เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
พร้อมก้าวสู่สากล 
9. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีสมรรถนะ 
ตามหลักสูตร มีความเป็นไทยและมีคุณลักษณะ 
ในศตวรรษที ่21 
10. ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยง นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย จุดเน้น กลยุทธ์ และตัวชี้วัด สพม.มุกดำหำร (ต่อ) 

จุดเนน้/นโยบำย สพฐ. 
 

กลยุทธ์ 
สพม.มุกดำหำร 

เป้ำหมำย 
สพม.มุกดำหำร 

ตัวชี้วดั 
สพม.มุกดำหำร 

3. ด้ำนคณุภำพ    
   3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 
อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มวีินัย มีความรักในสถาบันหลัก 
ของชาติ ยดึมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 

3. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะ และสมรรถนะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

9. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มี
ความเป็นไทยและมีคุณลักษณะในศตวรรษที ่21 

10. ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีจิตสาธารณะ น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช้ในการด ารงชีวิต 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่างสร้างสรรค์ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสงู นวตักรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยดีิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อ 
เพ่ือการมีงานท า 

9. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มี
ความเป็นไทยและมีคุณลักษณะในศตวรรษที ่21 

2. ส านักงานเขตพื้นที่และทกุสถานศึกษาในสงักัดมีนวัตกรรมเป็นกลไกหลกัในการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการขององค์กรอย่างมีคุณภาพ 
4. ส านักงานเขตพื้นที่และทกุสถานศึกษาในสงักัดมีระบบเทคโนโลยีดิจิทลัและนวัตกรรม 
การบริหาร 
5. ส านักงานเขตพื้นที่และทกุสถานศึกษาในสงักัดมีวัฒนธรรมการบรหิารและมาตรฐาน 
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับองค์กร 
6. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร้อยละ 85 ได้รบัการพัฒนาให้มีสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้สรา้งสรรค์นวัตกรรม มีทักษะทางด้านภาษาและ
ดิจิทัล 

   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการ
พัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
พหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
ทุกระดับ 

9. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มี
ความเป็นไทยและมีคุณลักษณะในศตวรรษที ่21 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่างสร้างสรรค์ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ 
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเอง
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้มีจิตวิญญาณความเป็นครู 

6. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม มีทักษะทางดา้นภาษาและดิจิทัล 

7. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

6. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะทางด้าน
ภาษาและดิจิทัล 
7. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีวทิยฐานะสงูขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด และมีการเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งที่สูงขึ้น 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยง นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย จุดเน้น กลยุทธ์ และตัวชี้วัด สพม.มุกดำหำร (ต่อ) 

จุดเนน้/นโยบำย สพฐ. 
 

กลยุทธ์ 
สพม.มุกดำหำร 

เป้ำหมำย 
สพม.มุกดำหำร 

ตัวชี้วดั 
สพม.มุกดำหำร 

4. ด้ำนประสิทธภิำพ    
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย  
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

 
4. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ด้านศักยภาพการจัดการเรียนรู้ คุณธรรม
จริยธรรม สมรรถนะทางด้านภาษาและดิจิทัล 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม 
การจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ที่เน้น 
การใช้นวัตกรรมและสร้างความเข้มแข็ง 
ให้สถานศึกษา บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
1. มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่างสร้างสรรค์ 
ตามหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการขององค์กรอย่างมีคุณภาพ 

3. มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

4. มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหาร 

5. มีวัฒนธรรมการบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับองค์กร 

6. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะทางด้านภาษาและดิจิทัล 

7. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 

 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีระบบบริหาร
จัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษา อย่างสร้างสรรค ์ตามหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐาน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีนวัตกรรมเป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขององค์กรอย่างมี
คุณภาพ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศ 
ที่ถูกต้อง ทันสมยั และมีประสิทธิภาพ 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมีระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวตักรรมการบริหาร 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่และทุกสถานศึกษาในสังกัดมวีัฒนธรรม 
การบริหารและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับองค์กร 

6. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร้อยละ 85  
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะทางด้านภาษาและดิจิทัล 

7. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีวทิยฐานะสงูขึ้น 
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และมีการเปลี่ยนสายงาน 
ในต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 

   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand 
Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ 
 
   4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็น
ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 



 

27 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 

ส่วนท่ี 3 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน (ไตรมำส 1-2) 

 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ได้จัดท าแผนปฏิบัติการข้ึน 
เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564-2565 และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อน านโยบายสู่การปฏิบัติ รวมทั้งได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงและความ
สอดคล้องจากแผนงานยุทธศาสตร์ โดยบูรณาการแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ขยายโอกาส สิทธิ 
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพื่อการเข้าถึงบริการการศึกษา ข้ันพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนทุกคน
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อการจัดท าแผนในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา ให้เป็น 
“วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ได้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ
การรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามการจ าแนกเป็นรายนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย  จ านวน      3 โครงการ 
 นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส   จ านวน     5 โครงการ 
 นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ  จ านวน   17 โครงการ 
 นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  จ านวน   12 โครงการ 
              รวมทั้งสิ้น  จ านวน   37 โครงการ 

 
 
 
 
 

 
 



 

28 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

3.1 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ไตรมำส 1-2) 
 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

ล ำดบั
ที่ 

ชื่อโครงกำร/กจิกรรม เป้ำหมำยเชิงปริมำณ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ งบประมำณ
ที่ใช้ไป 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปญัหำ/
อุปสรรค 

ผู้รับผดิชอบ/กลุ่มงำน 
สพม.

มุกดำหำร 
งบอืน่ 
(ระบุ) 

1 โครงการประชุมประจ าเดือน
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา มุกดาหาร และ
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 30 คน 

2. ผอ.สพม.มุกดาหาร 
จ านวน 1 คน  

3. รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร 
จ านวน 2 คน  

4. ผอ.กลุ่ม/หน่วย สังกัด 
สพม.มุกดาหารและบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง จ านวน 20 คน  

รวมทั้งสิ้น 50 คน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจ
เก่ียวกับนโยบายฯ และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
รายงานผลการด าเนินงาน 
ในส่วนที่เก่ียวข้อง           
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถขับเคลื่อนนโยบาย 
สู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจ และเข้าใจนโยบายฯ 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

18,000 - 7,500 10,500 - นางสิริรัตน์ ใจทาน / 
กลุ่มอ านวยการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.มุกดาหาร ครั้งที่ 5/2564                                      
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2564                                      
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 

ณ หอประชุมศรีตรัง โรงเรียนค าสร้อยพิทยาสรรค์ อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 



 

30 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

 

ล ำดบั
ที่ 

ชื่อโครงกำร/กจิกรรม เป้ำหมำยเชิงปริมำณ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ งบประมำณ
ที่ใช้ไป 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปญัหำ/
อุปสรรค 

ผู้รับผดิชอบ/กลุ่มงำน 
สพม.

มุกดำหำร 
งบอืน่ 
(ระบุ) 

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ  
งานพระราชพิธี รัฐพิธีและงาน
พิธีเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

1. ผอ.สพม.มุกดาหาร 1 คน  

2. รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร 
จ านวน 2 คน  

3. ผอ.กลุ่ม/หน่วย สังกัด  
สพม.มุกดาหารและบุคลากร
ที่เก่ียวข้อง จ านวน 26 คน 

รวมทั้งสิ้น 29 คน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ
น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจ แสดงออกถึง 
ความจงรักภักดีและน้อมร าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

40,000 - 1,500 38,500 - นางสิริรัตน์ ใจทาน / 
กลุ่มอ านวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม 
วันที่ 5 ธันวาคม 2564  ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร  

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

พิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามค าแหงมหาราชเนื่องในวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช 
วันที่ 17 มกราคม 2565 

ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร 



 

32 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

ล ำดบั
ที่ 

ชื่อโครงกำร/กจิกรรม เป้ำหมำยเชิงปริมำณ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ งบประมำณ
ที่ใช้ไป 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปญัหำ/อปุสรรค ผู้รับผดิชอบ/
กลุ่มงำน สพม.

มุกดำหำร 
งบอืน่ 
(ระบุ) 

3 โครงการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์และการสร้าง
เครือข่าย ระหว่างหน่วยงาน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1. บุคลากรในสังกัด สพม.
มุกดาหาร จ านวน 20 คน 

2. บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
จ านวน 30 คน 

3. สื่อวิดีทัศน/์สิ่งพิมพ์
ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของ 
สพม.มุกดาหาร อย่างน้อย  
2 สื่อ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร มีช่องทาง 

การน าเสนอข่าวสารถึง
โรงเรียนที่รวดเร็วทันสมัยผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. องค์กรภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนทั่วไป มีความรู ้
ความเข้าใจในการบริหารงาน
และมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร มีความสัมพันธท์ี่ดี
กับสหวิทยาเขตและ 
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ านวยการ 
ด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
และปรังปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ส านักงานให้ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น 
โดยด าเนินการดังนี ้
เชิงปริมาณ 
  1. จัดท าป้ายชื่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ติดตั้งบริเวณหลังคา
หน้าอาคารส านักงานฯ  
ป้ายวิสัยทัศน ์พันธกิจ ของ
ส านักงาน เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานรับทราบ 
จ านวน 2 ป้าย 

  2. จัดท าสื่อวดิีทัศน์น าเสนอ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เผยแพร่ในช่องทางออนไลน์  
จ านวน 1 คลิป 

เชิงคุณภาพ 
  1. ส านักงานฯ มีสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ให้บุคลากร
ทั้งในและนอกหน่วยงานรับทราบถึง
ภารกิจและผู้บริหารหน่วยงาน 

  2. ส านักงานฯ มีอาคารสถานที่ที่
สวยงาม พร้อมต่อการต้อนรับ 
ผู้มาเยือน 

17,500 - 17,500 - อาคารส านักงานค่อนข้าง
มีอายุการใช้งานมากแล้ว 
ท าให้การติดตัง้ป้ายชื่อ
ส านักงาน ต้องอาศัยความ
ระมัดระวังในการตดิตัง้ 
เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
โครงสร้างอาคาร 

น.ส.พิมพ์ธิดา 
อารีรักษ์ / 
กลุ่มอ านวยการ 

 



 

33 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

ภำพประกอบพร้อมค ำบรรยำย (ไม่เกิน 4 ภำพ) 

 

วิดีโอแนะน า สพม.มกุดาหาร เผยแพร่ในช่อง YouTube สพม.มุกดาหาร 

 

การจัดท าและติดตั้งป้ายช่ือและป้ายวิสัยทัศน์ พันธกิจ บรเิวณหน้าอาคารส านักงาน 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 



 

34 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์

ล ำดบั
ที่ 

ชื่อโครงกำร/กจิกรรม เป้ำหมำยเชิงปริมำณ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ งบประมำณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปญัหำ/อปุสรรค ผู้รับผดิชอบ/กลุ่มงำน 
สพม.มุกดำหำร งบอืน่ (ระบุ) 

1 เพ่ิมประสิทธิภาพและ
เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565/กิจกรรมที่ 1 
อบรมการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 งบลงทุนปี
เดียว คา่ทีด่ิน สิ่งก่อสร้าง 
และครุภัณฑ์ (รายการปี
เดียวและรายงานผูกพัน) 

เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน   
โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 
21 โรงเรียน โรงเรียนละ 
2 คน  

เพ่ือให้การจัดซ้ือจัดจ้าง
ของโรงเรียนในสังกัด 
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
แนวทางปฏิบัติงานใน
ระบบการจัดซ้ือ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

- เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ของโรงเรียนให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ย
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนมีความรู้
ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงาน 
ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
 

91,862 - 43,867 47,995 - น.ส. จุไรลักษณ์ สุวรรณเลิศ 
/กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

ภำพประกอบพร้อมค ำบรรยำย (ไม่เกิน 4 ภำพ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ผอ.สพม.มุกดำหำร  กล่ำวเปิดโครงกำร                                                         รอง ผอ.สพม.มุกดำหำร กล่ำวรำยงำนวัตถุประสงค์ของกำรจัดอบรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

                            วทิยำกร คนที่ 1 นำงนนัทนำ  พิมพ์สมแดง                                                                   วิทยำกร คนที่ 2 นำงสำวบัณฑิตำ  ภูครองหิน 

             ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  สพม.นครพนม                                                       นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร  สพม.นครพนม 



 

36 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

กลุ่มส่งเสรมิกำรจัดกำรศึกษำ 

ล ำดบั
ที่ 

ชื่อโครงกำร/กจิกรรม เป้ำหมำยเชิงปริมำณ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ งบประมำณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปญัหำ/อปุสรรค ผู้รับผดิชอบ/กลุ่มงำน 
สพม.มุกดำหำร งบอืน่ (ระบุ) 

1 สอบคัดเลือกเป็นผู้แทน
ประเทศไทยไปแข่งขัน
วิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ครั้งที่ 19 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในสังกัด จ านวน 
56 คน เข้าสอบคัดเลือก
เป็นผู้แทนประเทศไทย 
ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์
โอลิมปิกระหว่างประเทศ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ครั้งที่ 19 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาขีดความสามารถ
ให้ก้าวทันโลก ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลง 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในสังกัด จ านวน 52 คน เขา้ร่วม
การสอบคัดเลือกฯ  

2. รอประกาศผลการสอบ
คัดเลือกฯ จาก สอวน. 

- - สอวน. 
12,400 
- ค่าสมัครสอบ 
5,600 

18,000 - เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
ท าให้นักเรียนที่จะเข้า
สอบทุกคนต้องผ่านการ
ตรวจ ATK 

นายวริทธิ ์จารุเกษม / 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

ภำพประกอบพร้อมค ำบรรยำย (ไม่เกิน 4 ภำพ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ผอ.สพม.มุกดำหำร  กล่ำวเปิดโครงกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ล ำดบั
ที่ 

ชื่อโครงกำร/กจิกรรม เป้ำหมำยเชิงปริมำณ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ งบประมำณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปญัหำ/
อุปสรรค 

ผู้รับผดิชอบ/กลุ่ม
งำน สพม.มุกดำหำร งบอืน่ 

(ระบุ) 
1 โครงการการพัฒนาและ

เสริมสร้างสมรรถนะ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  

 - กิจกรรมการประเมินผล
สัมฤทธิผลต าแหน่ง
ผู้บริหารส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
(Evaluate the 
Achievement of the 
Administrators)  
จ านวน 2 คน 

 - กิจกรรมการพัฒนา/ 
การประเมินผู้บริหาร
สถานศึกษา ต าแหน่ง  
รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  
และผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจ า  
ในสังกัดทุกสายงาน 
ได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามสายงาน 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด มีความรู้
ความสามารถ 
ในการคิดเชิงระบบ 
สามารถรับรู้และ
ปรับเปลี่ยน 
กรอบความคิด 
ตามการเปลี่ยนแปลง 
ของโลก น าความรู้ใหม่ ๆ 
ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนิน
กิจกรรมในโครงการ จ านวน 2 กิจกรรม ผลการ
ด าเนินงานมีรายละเอียดดังนี ้

  1. กจิกรรมกำรประเมินผลสัมฤทธิผลต ำแหน่ง
ผู้บริหำรส ำนกังำนเขตพื้นทีก่ำรศกึษำ (Evaluate 
the Achievement of the Administrators)  
     ไดด้ าเนินการรับการให้ค าปรึกษา/แนะน า ครั้งที่ 1 
คณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเล้ียง (Coaching Team) ใน
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา 
ของนางสุพร สามัตถิยะ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565  
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร 
เชิงปริมำณ 
 1. มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตนเองตามสายงาน 
จ านวน 1 คน 
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ จ านวน 30 คน 
เชิงคุณภำพ 
   1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซ่ึงได้แก่ ผู้บริหารส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วย และบุคลากรในส านักงาน ได้รับข้อเสนอแนะ 
การปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์และน าไปสู่การพัฒนางาน
เพ่ือรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินในรอบ 
6 เดือน และ รอบ 1 ปีต่อไป 
   2. บุคลากรในส านักงาน ได้ลงมือปฏิบัติงานตาม
องค์ประกอบ ตัวชี้วัดการประเมิน ซึ่งถือเป็นการ
รวบรวม สังเคราะห์การปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน 

277,775 - 182,825 94,950 - น.ส.พิมพ์ธิดา  
อารีรักษ์ / 
กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 



 

39 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

ล ำดบั
ที่ 

ชื่อโครงกำร/กจิกรรม เป้ำหมำยเชิงปริมำณ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ งบประมำณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปญัหำ/
อุปสรรค 

ผู้รับผดิชอบ/กลุ่ม
งำน สพม.มุกดำหำร งบอืน่ 

(ระบุ) 
น าเสนอต่อคณะกรรมการประเมิน และท าให้มี
ประสบการณ์ที่จะต่อยอดในการเข้ารับการประเมินอ่ืนๆ 
ต่อไป 

2. กิจกรรมกำรพัฒนำ/กำรประเมินผูบ้ริหำร
สถำนศึกษำ ต ำแหน่งรองผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำและ
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศกึษำ 
   ด าเนินการประเมินฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการโรงเรียน มีผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับ
การประเมิน จ านวน 14 ราย ด าเนินการ 2 ครัง้ ดงันี ้
   - ครัง้ที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลยั มุกดาหาร 
มีรองผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 
(รอบ 1 ปี) จ านวน 13 คน 
  - ครั้งที่ 2 วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนมุกดาหาร มีรองผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับ 
การประเมิน ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) จ านวน 1 คน 
เชิงปริมำณ 
   มีบุคลากรที่ได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ครบถ้วน
และเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 14 ราย 
เชิงคุณภำพ 
  บุคลากรที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์  
ผ่านการประเมินรอบ 1 ปี ครบถ้วนและเป็นไปตามที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด และได้มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่าน 
การประเมิน รอบ 1 ปี ในวันที่ 20 มกราคม 2565 
จ านวน 13 ราย 

 

 



 

40 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

ภำพประกอบพร้อมค ำบรรยำย (ไม่เกิน 4 ภำพ) 

 

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา รอบ 1 ปี จ านวน 13 ราย ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 
เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

 

 

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา รอบ 1 ปี จ านวน 1 ราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนมุกดาหาร 
เม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2564 



 

41 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

 
 
 

 

รับการให้ค าปรึกษา/แนะน า ครั้งที่ 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ของนางสุพร สามัตถิยะ 

เม่ือวันที่ 12 มกราคม 2565  ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร 
 

 

 

 

 

 



 

42 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ล ำดบั
ที่ 

ชื่อโครงกำร/กจิกรรม เป้ำหมำยเชิงปริมำณ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ งบประมำณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ปญัหำ/อปุสรรค ผู้รับผดิชอบ/
กลุ่มงำน สพม.มุกดำหำร งบอืน่ (ระบุ) 

1 โครงการส่งเสริมการท าวิจัย
เชิงพ้ืนที่เพ่ือจัดท านโยบาย
การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 

โรงเรียนในสังกัด จ านวน 
30 โรงเรียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร มีการ
พัฒนานักวิจัยและศักยภาพ
นักวิจัยในพ้ืนที่และจัดท าวิจัย 
เชิงนโยบายเร่ืองการจัดการศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดจาก
เช้ือไวรัสโคโรน่า2019 ตามกรอบ
การวิจัย 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหารมีแผนปฏิบัติการ 
ที่มีประสิทธิภาพเกิดจาก
ความต้องการของผูท้ี่ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุม
ภารกิจในพ้ืนที่ 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหารมีจ านวนนักวิจัย
เพ่ิมขึ้นจ านวน 20 คน 

- โรงเรียน
คุณภาพ
ประจ าต าบล
งบด าเนินงาน
จ านวน 
30,000 บาท 

30,000 - -มีการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

-โรงเรียนไม่สามารถ
เปิดการเรียนการสอน 
On-site ได้ 

-การจัดการเรียน 
การสอนในรูปแบบ
ออนไลน์มีอุปสรรค 
ในการใช้อุปกรณ์ 

-ผู้ปกครองไม่มี 
ความพร้อมในการ
จัดการด้านเครื่องมือ 
สื่อรับสัญญาณ 

นายบรม สุรมิตร/ 
กลุ่มนิเทศฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

3.2 รำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ไตรมำส 1-2) 
 

ล ำดับ
ท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 

งบประมำณ
คงเหลือ 
(บำท) 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) 
ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4 

รวม ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 ค่ำบริหำรจัดกำรท่ัวไป 1,943,819 947,784.00 42,000.00 52,676.00 150,782.00 148,380.00 1,185.00        996,035.00 
1 ค่าอาหารและท าการนอกเวลา 100,000 65,460.00 - - - - 34,540.00 -       34,540.00 
2 ค่าเดินทางไปราชการส าหรับ

ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที ่
201,400 152,718.00 - 1,776.00 18,358.00 18,080.00 4,660.00 - - 5,808.00     48,682.00 

3 ค่าซ่อมแซม/วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

50,000 46,465.00 - - - 500.00 1,185.00 - - - 1,850.00    3,535.00 

4 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 30,000 30,000.00 - - - - - - - - - - - - - 
5 ค่าซ่อมแซมสิง่วัสดุกอ่สรา้ง 200,000 137,160.00 - - 53,400.00 9,440.00 - - - -     62,840.00 
6 ค่าวัสดุส านักงาน 545,819 150,641.00 - - 55,664.00 79,540.00 137,715.00 - 72,000.00 50,259.00     395,178.00 
7 ค่าวัสดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น 220,000 186,340.00 6,000.00 3,500.00 6,160.00 7,000.00 - 11,000.00 - -     33,660.00 
8 ค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรักษา

เครื่องปรบัอากาศ 
20,000 17,600.00 - - - - - - 2,400.00 -     2,400.00 

9 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 144,600 53,400.00 - 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00    91,200.00 
10 ค่าจ้างเหมาบริการ (งบบุคลากร)  

(คนขับรถ, แม่บ้าน, ยาม, พนักงาน
ธุรการ) 

432,000 108,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00    324,000.00 

 ค่ำสำธำรณูปโภค 253,800 111,119.10 17,436.89 15,778.50 11,395.38 11,994.11 18,756.59 5,425.89 14,135.70 16,784.48 17,773.36    122,880.90 
11 ค่าไฟฟา้ 180,000 90,897.78 15,350.12 13,244.60 7,119.85 7,527.09 5,768.70 - 10,244.28 12,832.85 17,014.73    89,102.22 
12 ค่าน้ าประปา 12,000 4,846.93 345.61 620.60 781.64 1,219.37 965.68 988.68 873.66 599.20 758.63    7,153.07 
13 ค่าโทรศพัท์/อินเตอร์เน็ต 12,000 4,378.39 950.16 952.30 991.89 957.65 7566.21 966.21 928.76 908.43     7,621.61 
14 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 30,000 10,996.00 791.00 961.00 2,502.00 2,290.00 4,456.00 3,471.00 2,089.00 2,444.00     19,004.00 
 งบส ำรองจ่ำย  

(คิด 4.5% ของงบท้ังหมด) 
134,600 123,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 7,600.00        11,600.00 

 งบส ำหรับจัดท ำโครงกำรเพ่ือ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
จ ำนวน 37 โครงกำร 

1,187,581 713,100.00 - 35,963.00 130,388.00 16,530.00 39,275.00 115,086.00 61,505.00 63,007.00 12,727.00    474,48100 



 

44 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

สรุปกำรด ำเนินงำน โครงกำร/กิจกรรม 
จ ำนวนท้ังสิ้น 37 โครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของการด าเนินงานโครงการ 
  
 ผลการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร ในรอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 1-2) ด าเนินการแล้ว 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30 
ใช้งบประมาณไปแล้ว จ านวน 474,481 บาท และยังไม่ได้ด าเนินการอีก 26 โครงการ เหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้ 
จ านวน 713,100 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ตำรำงสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณท่ีได้ด ำเนินกำรแล้วในไตรมำสท่ี 1-2  

กำรด ำเนินงำน โครงกำร งบประมำณ (บำท) 

ด ำเนินกำรแล้ว 11 474,481 

ยังไม่ด ำเนินกำร 26 713,100 

รวม 37 1,187,581 



 

45 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

นโยบำยท่ี 1 ด้ำนควำมปลอดภัย 
ล ำดบั

ที่ 
ชื่อโครงกำร/กจิกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

กำรด ำเนินงำน 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) 

ผู้รับผดิชอบ/กลุ่มงำน ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4  
ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 

1 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

              นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า / 
กลุ่มนิเทศฯ 

2 อารยเกษตร  สืบสาน  รักษา  
ต่อยอด ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย  
“โคก  หนอง  นา แห่งน้ าใจและ
ความหวัง” สู่สถานศึกษา 

              นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า / 
กลุ่มนิเทศฯ 

3 สิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน สู่สถานศึกษา 

              นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า / 
กลุ่มนิเทศฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

นโยบำยท่ี 2 ด้ำนโอกำส 

ล ำดบั
ที่ 

ชื่อโครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
กำรด ำเนินงำน 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผดิชอบ/กลุ่มงำน ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4  

ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 
4 โครงการส่งเสริมการท าวิจัยเชิง

พ้ืนที่เพ่ือจัดท านโยบายการจัดการ
เรียนรู้วิถีใหม่ 

32,300 
 

ด าเนินการแล้ว   30,000          นายบรม สุรมิตร / 
กลุ่มนิเทศฯ 

5 พัฒนาทักษะอาชีพด้านตา่งๆ เพ่ือ
การประกอบอาชีพตามบริบท 
เชิงพ้ืนที่ สพม.มุกดาหาร  
(ม.1 – ม.3) 

              นายบรม สุรมิตร / 
กลุ่มนิเทศฯ 

6 ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร และผู้อ านวยการกลุ่ม
ทุกกลุ่ม ประจ าปี 2565 

18,000 ด าเนินการแล้ว   7,500          นางสิริรัตน์ ใจทาน / 
กลุ่มอ านวยการ 

7 ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน
ตาม นโยบาย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

18,722        25,900      นางสิริรัตน์ ใจทาน / 
กลุ่มอ านวยการ 

8 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม               นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า / 
กลุ่มนิเทศฯ 

 

 

 

 

 



 

47 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

นโยบำยท่ี 3 ด้ำนคุณภำพ  

ล ำดบั
ที่ 

ชื่อโครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
กำรด ำเนินงำน 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผดิชอบ/กลุ่มงำน ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4  

ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 
9 ส่งเสริมมหกรรมความสามารถ 

ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน 

 

              นายบรม สุรมิตร / 
กลุ่มนิเทศฯ 

10 ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 

              นายสิทธิพงษ์ เมืองโคตร, 
นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า / 
กลุ่มนิเทศฯ 

11 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(เขตสุจริต) 

    7,200          นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า / 
กลุ่มนิเทศฯ 

12 ฝึกกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือสามัญ – 
สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไปและ
ขั้นความรู้เบ้ืองต้น (B.T.C.) 

              นายวริทธิ ์จารุเกษม / 
กลุ่มส่งเสริมฯ 

13 นักเรียนจิตสภาอาสา 32,300         750     นายวริทธิ ์จารุเกษม / 
กลุ่มส่งเสริมฯ 

14 โครงการเฉลิมพระเกียรติ  
งานพระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธี
เนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

40,000 ด าเนินการแล้ว   1,500          นางสิริรัตน์ ใจทาน / 
กลุ่มอ านวยการ 

15 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ์

              นายสิทธิพงษ์ เมืองโคตร / 
กลุ่มนิเทศฯ 



 

48 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

ล ำดบั
ที่ 

ชื่อโครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
กำรด ำเนินงำน 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผดิชอบ/กลุ่มงำน ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4  

ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 
16 ตามนโยบายของรัฐบาลเตรียม

ความพร้อมเพ่ือเข้ารับการประเมิน 
PISA (ความฉลาดรูด้้านการอ่าน  
Reading Literacy ,ความฉลาดรู้
ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และความฉลาดรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) 

              นายสิทธิพงษ์ เมืองโคตร / 
กลุ่มนิเทศฯ 

17 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

              นายภูมิภัทร กลางโคตร์ / 
กลุ่มนิเทศฯ 

18 ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

- งบ
ด าเนินงานฯ 

58,722 
- สอวน. 
12,400 
- ค่าสมัคร
สอบ 5,600 

ด าเนินการแล้ว   5,780          นายวริทธิ ์จารุเกษม / 
กลุ่มส่งเสริมฯ 

19 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

              นายภูมิภัทร กลางโคตร์ / 
กลุ่มนิเทศฯ 

20 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

              นายสิทธิพงษ์ เมืองโคตร / 
กลุ่มนิเทศฯ 



 

49 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

ล ำดบั
ที่ 

ชื่อโครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
กำรด ำเนินงำน 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผดิชอบ/กลุ่มงำน ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4  

ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 
21 การพัฒนาและเสริมสร้าง

สมรรถนะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

277,775 ด าเนินการแล้ว  2,823 1,007 16,530 29,880 85,335 - 45,250 2,000    นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ์ / 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 

22 ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา สงักัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565   

18,435              นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ์ / 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 

23 ประชุมพัฒนาบุคลากรเตรียมความ
พร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
ให้กับข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สงักัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

50,000              นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ์ / 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 

24 พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
การบริหารและการเรียนรู้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร 

5,300              นายไกรกุล สง่าวงศ์ / 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา 
ทางไกลฯ 

25 พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

91,022              นายจิรนิติ์ อินอุ่นโชติ / 
กลุ่มกฎหมายและคดี 



 

50 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

นโยบำยท่ี 4 ด้ำนประสิทธิภำพ 

ล ำดบั
ที่ 

ชื่อโครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
กำรด ำเนินงำน 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผดิชอบ/กลุ่มงำน ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4  

ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 
26 ส่งเสริมการใช้ พัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 

        15,705 2,507     นายบรม สุรมิตร / 
กลุ่มนิเทศฯ 

27 พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

109,155 ด าเนินการแล้ว   25,561   24,872       นายวีร์ชยุตม ์ สุริยาประภา, 
นางสาวบุณฑริกา กลางประพันธ์ 
/ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

28 ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษามุกดาหาร 

63,522    34,340          นายไกรกุล สง่าวงศ์ / 
กลุ่มสง่เสริมการศึกษาทางไกลฯ 

29 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือบริหาร
จัดการศึกษา 

8,600              นายไกรกุล สง่าวงศ ์
กลุ่มสง่เสริมการศึกษาทางไกลฯ 

30 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องน าไปสู่ฐานข้อมูล  
BIG DATA 

13,600              นายไกรกุล สง่าวงศ์ / 
กลุ่มสง่เสริมการศึกษาทางไกลฯ 

31 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับ
ระบบควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

 

-              นางสิริรัตน์ ใจทาน / 
กลุ่มอ านวยการ 



 

51 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

ล ำดบั
ที่ 

ชื่อโครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
กำรด ำเนินงำน 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผดิชอบ/กลุ่มงำน ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4  

ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 
32 โครงการพัฒนาการ

ประชาสัมพันธ์และการสร้าง
เครือข่าย ระหว่างหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565   

17,500 ด าเนินการแล้ว   17,500          นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ์ / 
กลุ่มอ านวยการ 

33 ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

91,022              นางสาวจุไรลกัษณ์ สุวรรณเลิศ / 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

34 เพ่ิมประสิทธิภาพและเร่งรัดการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

91,862 ด าเนินการแล้ว  33,140       10,727    นางสาวจุไรลกัษณ์ สุวรรณเลิศ / 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

35 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

91,022       4,879 19,900 14,500     นายเอกชัย อ้อทอง, 
นางกัญญาวีณ์ สร้อยแก้ว / 
กลุ่มนโยบายและแผน 

36 ขับเคลื่อนนโยบายพ้ืนที่
นวัตกรรม 

-              นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า / 
กลุ่มนิเทศฯ 

37 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โดยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ของ สพม.มุกดาหาร 

58,722      9,395        นายบรม สุรมิตร / 
กลุ่มนิเทศฯ 

 รวม 1,187,581  - 35,963 130,388 16,530 39,275 115,086 61,505 63,007 12,727     



 

52 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

ค ำสั่ง 

 
 



 

54 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

 



 

55 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

 



 

56 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

57 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  

คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรกึษำ 

นางสุพร  สามัตถิยะ   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
  
นายธีรภัทร วงษ์สว่าง   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร  
นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
มุกดาหาร  
นางสิรริัตน์ ใจทาน   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
                                                        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุม่อ านวยการ 
นายบรม สรุมิตร    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
                                                        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุม่นิเทศ ติดตามฯ  
นางสาวจุไรลักษณ์ สุวรรณเลิศ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน  
                                                        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นายวริทธ์ิ  จารุเกษม   นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
                                                        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุม่สง่เสรมิการจัดการศึกษา   
นายวีร์ชยุตม์ สุริยาประภา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร  
                                                        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุม่บริหารงานบุคคล        
นายจิรนิต์ิ  อินอุ่นโชติ   นิติกรช านาญการ ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการกลุม่กฎหมายและคด ี
นางสาวพิมพ์ธิดา อารรีักษ์  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ปฏิบัตหิน้าทีผู่้อ านวยการกลุม่พัฒนาครูฯ   
นายไกรกุล สง่าวงศ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
                                                         ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุม่สง่เสรมิการศึกษาทางไกลฯ 
นายเอกชัย  อ้อทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ  
                                                         ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุม่นโยบายและแผน         
นายภูมิภัทร กลางโคตร ์   ศึกษานิเทศก ์   
นางสาวกัญจนพร ดอนหล้า  ศึกษานิเทศก ์         
นายสิทธิพงษ์ เมอืงโคตร   ศึกษานิเทศก ์     
 

คณะผู้จัดพิมพ์เอกสำร 

นายเอกชัย  อ้อทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ  
                                                         ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุม่นโยบายและแผน       
นางกัญญาวีณ์ สร้อยแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวพัชริดา วงษ์หาญ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนกังานราชการ) 


