
รวมงบประมาณท้ังหมด

1. แผนบริหารจัดการส านักงาน 2,916,442                                                                 
1.1  งบประจ าบริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 2,120,000                                                                 
1.2  งบลงทุน -                                                                            
2. แผนงานพ้ืนฐาน 264,300

1) โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 38,900
2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด 45,400
3) โครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 80,000
4) โครงการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของกศจ. 100,000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 401,500                                                                    
1. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 147,200
2. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาชนเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 30,200
3. โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี 33,000
4. โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี  ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 191,100                                                                    

4.1  สรุปแผนงาน/ยุทธศาสตร์ท่ี/โครงการเทียบเท่ายุทธศาสตร์ท่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564) 

(งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

แผนงาน/ยุทธศาสตร์ท่ี/โครงการเทียบเท่ายุทธศาสตร์ท่ี  งบประมาณปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
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ตัวช้ีวัด/
 งบประมาณ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด  (หน่วย : บาท)  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 รับผิดชอบ หลัก เร่งด่วน

   1 งบบริหารจัดการส านักงาน งบประมาณท้ังปี 2,250,642 บาท ศธจ.มค

     1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  1,728,000 ศธจ.มค 3 6 6

        1) ค่าตอบแทน สนง.ศธจ.มค.มีเจ้าหน้าและ มีลูกจ้าง  จ านวน 5 คน โดยแยก 811,000 180,000 180,000 180,000 271,000 ศธจ.มค

บุคลากรปฏิบัติ ต าแหน่งวุฒิ ป.ตรี 2 ต าแหน่ง

หน้าท่ีในต าแหน่งท่ีขาดแคลน พนักงานขับรถ 2 ต าแหน่ง

แม่บ้าน 1 ต าแหน่ง

        2) ค่าใช้สอยและวัสดุ สนง.ศธจ.มค.มีงบบริหาร ความพึงพอใจของบุคลากร ใน สนง 917,000 229,250 229,250 229,250 229,250 ศธจ.มค

            ค่าเช่ารถราชการ สนง.ศธจ.มค.ใน 130,642 65,321 65,321 

การขับเคล่ือนภาระกิจของ สนง.ได้

   1.2. ค่าสาธารณูปโภค สนง.ศธจ.มค.มีงบบริหาร ความพึงพอใจของบุคลากร ใน สนง 392,000 32,666 32,666 32,666 294,002 ศธจ.มค 3 6 6

สนง.ศธจ.มค.ใน

        1) ค่าไฟฟ้า การขับเคล่ือนภาระกิจของ สนง.ได้ 200,000 ศธจ.มค

        2) ค่าประปา 92,000 ศธจ.มค

        3) ค่าโทรศัพท์ 40,000 ศธจ.มค

        4) ค่าบริการไปรษณีโทรเลข 30,000 ศธจ.มค

        5) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 30,000 ศธจ.มค

   2. งบลงทุน ( ถ้ามี) ศธจ.มค 3 6 6

        1) ค่าครุภัณฑ์ - - - - - - - - - - - - - - - -
        2) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง - - - - - - - - - - - - - - - -

แผนงานพ้ืนฐาน 3 6 6

1) โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 1.จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 1.จ านวน 1 เล่ม 38,900 3,000 8,900 12,000 15,000 นโยบายและ 6 20 2 6 11 0 5 5

จังหวัด 2.จัดท าแผนปฎิบัติราชการ สนง. 2.จ านวน 1 เล่ม แผน

ศธจ.มค น.ส.ไอยรา สังฆะ

2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรใน 1.บุคลากรของ สนง.ศธจ.มค ได้รับ 1.ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ 45,400 3,400 42,000 อ านวยการ 3 12 12 1 8 -3 3 3

ศึกษาธิการจังหวัด การพัฒนาสมรรถนะหลัก ด้านการมุ่ง พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะในการ น.ส.สุมาลี มุระดา

ผลสัมฤทธ์ิ ปฏิบัติงานตามหลักสูตร

2.บุคลากรของ สนง.ศธจ.มค ได้รับ 2.ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

สอดคล้องกับผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรมหลัก
เป้าหมายของโครงการ

ยุทธศาสตร์
 ศธ.

ยุทธศาสตร์
 สป.

นโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์
 20 ปี

แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนฯ12

 ระยะเวลาระบุเดือน
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ตัวช้ีวัด/
 งบประมาณ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด  (หน่วย : บาท)  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 รับผิดชอบ หลัก เร่งด่วน
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

สอดคล้องกับผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรมหลัก
เป้าหมายของโครงการ

ยุทธศาสตร์
 ศธ.

ยุทธศาสตร์
 สป.

นโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์
 20 ปี

แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนฯ12

 ระยะเวลาระบุเดือน

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ข้าราชการภาครัฐ

3) โครงการตรวจติดตามประเมินผล สถานศึกษามีความพร้อมรับการตรวจ ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด 80,000 8,800 60,260 10,940 นิเทศติดตาม 6 20 2 6 11 0 5 5

การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน กระทรวงศึกษาธิการได้รับการตรวจ และประเมินผล

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ติดตาม นายรัฐกร ลงค า

 ของ ศธ. จังหวัดมหาสารคาม

4) โครงการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพ 1. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ  ร้อยละของจังหวัดท่ีมีฐานข้อมูลสาร 100,000 7,340 76,660 16,000 นิเทศติดตาม 6 20 2 6 11 0 5 5

การศึกษาและประสิทธิภาพการ การวางแผนในการก ากับ  เพ่ือการวางแผนในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล

ศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ . ติดตามและรายงานความก้าวหน้า  และรายงานความก้าวหน้าการด าเนิน นางกาญจนา

การด าเนินงาน ตามแนวทางการ  ตามแนวทางการยกระดับคุณภาพการ วิเศษรินทอง

ยกระดับคุณภาพการศึกษา  การศึกษาและตัวช้ีวัดการด าเนินงาน

และตัวช้ีวัดการการด าเนินงาน  ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดทุก

ตามแผนพัฒนาการศึกษา  ไตรมาส (ร้อยละ 100)

การศึกษาจังหวัดทุกไตรมาส

2. มีปฏิทินก ากับ ติดตามและ

รายงานความก้าวหน้า

การด าเนินงานตามแนวทางการ

ด าเนินงานตามแนวทางการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและ

ตัวช้ีวัดการด าเนิน

งานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

5.โครงการ Innovation For Thai 1. จังหวัดมีศูนย์กลางข้อมูล 1. ร้อยละจังหวัดมีศูนย์กลางข้อมูล 284,000 - - 142,824 141,176 นิเทศติดตาม 3 12 12 1 8 7 3 3

Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา สารสนเทศทางการศึกษาและ สารสนเทศทางการศึกษาและ และประเมินผล

เพ่ือพัฒนาการศึกษา มีการวิจัยกระบวนการจัดการ มีการวิจัยกระบวนการจัดการ นางพุทธารัตน์
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ตัวช้ีวัด/
 งบประมาณ หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด  (หน่วย : บาท)  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4 รับผิดชอบ หลัก เร่งด่วน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

สอดคล้องกับผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-
กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรมหลัก
เป้าหมายของโครงการ

ยุทธศาสตร์
 ศธ.

ยุทธศาสตร์
 สป.

นโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์
 20 ปี

แผนแม่บท แผนปฎิรูป แผนฯ12

 ระยะเวลาระบุเดือน

เรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา เรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ทะสา

ในระดับจังหวัด ในระดับจังหวัด

2. จังหวัดมีรูปแบบ/แนวทางการ 2. ร้อยละจังหวัดมีรูปแบบ/แนว

พัฒนานักเรียน หรือแนวทาง ทางการพัฒนานักเรียน หรือแนวทาง

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้

3. จังหวัดมีรูปแบบ/แนวทางการ 3. ร้อยละจังหวัดมีรูปแบบ/แนว

นิเทศ ติดตามและประเมินผล ทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ

ศึกษา/นวัตกรรมการนิเทศ ศึกษา/นวัตกรรมการนิเทศ

6.โครงการส่งเสริมเวทีและประชาชนเพ่ือ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มี  จ านวนหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการ 60,000 - - 43,736 16,264 นิเทศติดตาม 3 12 12 1 8 7 3 3

การจัดท ารูปแบบและแนวทาง หลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการ  ศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ และประเมินผล

พัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษา ศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ อุดมศึกษา ในระดับจังหวัด (1 น.ส.นิตยา ฮธยงยุทธ

ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  หลักสูตร)

7.โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัด 1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ได้รับ 1. ร้อยละ100เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 60,000 - 33,000 27,000 - นิเทศติดตาม 3 11 12 1 8 0 3 3

การศึกษาปฐมวัยในพ้ืนท่ี การดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์  ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา จัด และประเมินผล

เรียนรู้ และจัดการศึกษาให้มี ประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษา น.ส.รัติพร

พัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ภาธรธุวานนท์

2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก 2. ร้อยละ 80สถานศึกษา/สถาน

ปฐมวัย ได้รับการส่งเสริม พัฒนาเด็กปฐมวัย ได้รับการ

สนับสนุนและพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา

ให้มีคุณภาพข้ันต่ าตามมาตรฐาน ให้มีคุณภาพข้ันต่ าตามมาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แห่งชาติ พ.ศ. 2564 แห่งชาติ พ.ศ. 2564

3. ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ 3. ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่

ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
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 ระยะเวลาระบุเดือน

เก่ียวข้องทุกภาคส่วน มีความรู้ เก่ียวข้องทุกภาคส่วน มีความรู้

ความเข้าใจ ตระหนัก และมีส่วนร่วม ความเข้าใจ ตระหนัก และมีส่วนร่วม

ในการส่งเสริม สนับสนุน ในการส่งเสริม สนับสนุน

การดูแล พัฒนาและ การดูแล พัฒนาและ

และการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก และการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก

ปฐมวัย ปฐมวัยไม่น้อยกว่า 500 คน

8.โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็น ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ 191,100 151,100 40,000 ลูกเสือ ยุว 1 1 12 5 1 0 1 1

พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท พลเมืองดีตามรอย มีความรู้ ทัศนคติ มีทักษะ กาชาดและ

 ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ใน ปฏิบัติทักษะวิชาชีพ เพ่ือการมีงานท า กิจการนักเรียนหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และน าความรู้ประสบการณ์ไป นายปิยะ  จันทร์หอมฟุ้ง

และสังกัดอ่ืน ในจังหวัดมหาสารคาม ช้ในชีวิตประจ าวันได้

เข้าร่วมโครงการน้อมน าพระบรมรา

โชบายด้านการศึกษาของ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

 บดินทรเทพยวรางกูร “กิจกรรมงาน

ชุมนุมลูกเสือเพ่ือส่งเสริมความเป็น

พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท

ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” ประจ าปี

๒๕๖๓

9. โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานสวน การขับเคล่ือนการด าเนินงานตาม แนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงาน 10,000 10,000 ลูกเสือ ยุว 1 1 12 5 1 0 1 1

พฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์ แนวทางสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน กาชาดและ

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในระดับ ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในระดับ กิจการนักเรียน

ในระดับพ้ืนท่ี จังหวัด จังหวัด นายปิยะ  จันทร์หอมฟุ้ง
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10.โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือน อ านวยการ ประสานงานและก ากับ สรุปผลการด าเนินงาน รวมท้ังปัญหา - - - - - กลุ่มพัฒนา 1 1 0 5 2 9 1 1

นโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ี เพ่ือการป้องกัน ติดตามงานป้องกันและแก้ไขปัญหา อุปสรรค เสนอ สป.ทราบ การศึกษา

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ยาเสพติดในพ้ืนท่ี นางอรดี วรรณค า

11.โครงการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการ นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือใน ระดับความส าเร็จของกระบวนการ 74,390 6,610 67,780 ลูกเสือ ยุวกาชด 3 10 12 1 8 7 3 3

ลูกเสือเพ่ือสร้างคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษา นิเทศ และกิจการ นร.

น.ส.นภัครินดา ไสวงาม

12.โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมยุว 1.นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน 1.ระดับความส าเร็จของกระบวนการ 91,000 2,000 50,000 29,000 10,000 ลูกเสือ ยุวกาชด 3 10 12 1 8 7 3 3

กาชาดเพ่ือสร้างคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษา นิเทศ และกิจการ นร.
2.ส่งเสริมการจัดงานวันคล้าย
สถาปนา 2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ น.ส.นภัครินดา ไสวงาม

ยุวกาชาด ไทย พึงพอใจในกระบวนการและข้ันตอน

13. โครงการ ศธ จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 1.หน่วยงานทางการศึกษาศึกษา 10 1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10,000 10,000 ลูกเสือ ยุวกาชด 3 10 12 1 8 7 3 3

แห่ง และกิจการ นร.

2. ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา นายปิย จันทร์หอมฟุ้ง

ลูกเสือ ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา

วิชาทหาร จ านวน 400 คน

14. โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 1.ระดับความส าเร็จของโครงการ 40,000 40,000 กลุ่มพัฒนา 3 11 12 1 8 0 3 3

2.ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครง การศึกษา

การ นางชลดา พิมพิบาล

15..โครงการส่งเสริมการจัดหาทุนทางการ 1 ทุนพระราชทาน มทศ 1.ระดับความส าเร็จของโครงการ 20,000 กลุ่มพัฒนา 3 11 12 1 8 0 3 3

ศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ในระบบการศึกษา 2.ทุนมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ 2.ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครง การศึกษา
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ตลอดชีพ 3.ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า การ นายกรินทร์ สิมลิลาด

4.ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

16. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดเก็บข้อมูล 14,240 10,240 3,960 ลูกเสือ ยุวกาชด 6 20 2 6 11 0 5 5

ฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ กิจการนักเรียนในจังหวัดมหาสารคาม ฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ และกิจการ นร.

นักเรียน กิจการนักเรียน นายปิย จันทร์หอมฟุ้ง
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